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PREFACE 

The palm-leaf manuscript on which the present edition of 
Tattvopaplavasimha is based was first discovered by Pandit 
Sukhlalji and Pandit Bechardas Dosi in the year 1926 in a 
MSS library at Patan known as Sanghavina Padano Bhandir, 
when they were searching for the MSS of Sanmatitarka and 
its commentary Tattvabodhavidhàyini. A short note on this 
work was published by Prof. Rasiklal C. Parikh the then editor 
of the Puratattva Quarterly in Vol. IV Nos. 1-2 p. 155and the 
work was proposed for publication in the Puratattvamandir 
Series. Owing to various adverse circumstances, however, TPS. 
could not be undertaken for that Series. It gives us, therefore, 
great pleasure that after so many years it has become possible 
to publish the same in the G. O. S, for which our heartfelt 
thanks are due to that great patron of learning H. H. the 
Maharaja Gaekwar of Baroda and the learned editor of the 
series Dr. B. Bhattacharyya. 

Our thanks are also due to Dr. A. B. Dhruva for some 
valuable suggestions, to Muni Punyavijayji through whom 
we were able to procure the palm-leaf manuscript of 
TPS, to Sri Jinavijayji who helped us in deciphering many 
obscure letters in the ms, to Pandit Dalsukh Malvaniya and 
Pandit Keshavram Shastri for helping in proof-reading, to 
Pandit Mahendra Kumara Nyayacharya for helping in tracing 
quotations and to Srimati Hirakumari in preparing indexes. 





INTRODUCTION 

Importance of the TPS. 

As far as our knowledge goes the Tattvopaplavasimha is a 
unique work of its kind. The school of Charvaka otherwise 
known as the Lokayata Darsana was long known to the students 
of Indian Philosophy as a Piirvapaksa in almost all the systems, 
and also from such works as the Saddarganasamuccaya 
of Haribhadra Süri (about 700-770 A. D.) and the Sarvadar- 
gana Sangraha of Madhavacharya (about 14th century 
A. D.) No work, however, belonging to the Lokayata school 
itself was known. The TPS fills at least partially that gap 
in our knowledge 1, As we shall see later on, the TPS goes 
a step further and carries to its logical end the sceptical 
tendency of the Charvaka school as it is known to us from 
this work itself and other sources and ends in ‘tattvopaplava’ 
or ‘upsetting of all principles.’ 

Description of the Ms. 

This palm-leaf ms, which as noted in the Preface, belongs 
to the Sanghavina padano Bhandar, is noticed in A Descriptive 
Catalogue of MSS in the Jaina Bhandars at Pattan Vol. I. p. 
165, ७. 0. S. No. LXXVI, published in 1937. It .consists 
of 176 leaves, Its length is 14" and breadth 14”. A few lines 
in the beginning and a few in the body of the work are 
illegible. 

It becomes clear from the colophon that the ms was 
copied in Samvat 1349 Marg. Vadi 11 Sanau (6th December 
1292 A.D.) at Dholka by Maham Narapala. At the time Saranga- 
deva (A. 1), 1274-95) of the House of the Vaghelas was reigning. 
Dholka had been a second capital of Gujarat for more than 
half a century from the time of Viradhavala (A. 1). 1233-38) 
and it appears from the colophons of a great number of mss 
that it had developed into a centre of learning also. 

The ms begins— sesse it यात सुन,,,........... UNA एष 
विषमो नूने मया... ....,.नास्ति तत्फछं वा स्तर्गादि। eb तावदा(दे)तत्त्य FAT: 
सभा.,..,..........उक्त॑ च परमार्थविद्भिरिपि etc, 

1 See further pp, xi-zii. 
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It ends— पाखण्डखण्डनाभिज्ञा ज्ञानोदधिविवड्धिताः । जयराशेजेयन्तीह वि- 

कल्या वादिजिष्णव: ॥ छ ॥ संवत् १३४९ alle बदि ११ शनो धवलक्कके Ago नरपालेन 

तत्त्वोपप्ल्व म्रन्थपुष्तिका लेखीति । भद्र ॥ 

The Present Edition 

The single palm-leaf ms on which the present text is 
based presents on the whole an accurate version of the work. 
At some places, however, the writing is blurred and those 
places are indicated in the footnotes as घुष्टम् or d»; at other 
places the trend of the meaning required emendations in 
readings, these have been indicated in the footnotes as 
परिमाजितम् or परिः, When in the body of the text we have 
supplied some readings we have put the same in rectangular 
brackets, e. g. on the first page [a]wit etc, मया [asad]. 

The paragraphs in the text are, of course, made by us. 
We have also supplied the headings of different sections in 
rectangular brackets, e.g. p. 2 [१ न्यायसंमतस्य प्रत्यक्षलक्षणत्य परीक्षा |. 

This, we hope, will greatly facilitate the study of the 
work. The passages that seemed to be quotations have been 
indicated by " ” and wherever possible we have given the 
names of original works in | ], e. g. page 3. [ शावरभा० १, १. ]. 
The proper names have been underlined. 

At the end of the text we have provided three Rizs or 
appendices, The first gives the index of important philosophi- 
cal terms; the second that of the proper names and the third 
that of quotations. 

All this, it is hoped, will enable the scholars to utilize 
this important work for further researches in the subject. - 
Comparative unfamiliarity of the TPS, 

Before we attempt to discover the date of the TPS we 
propose to consider its comparative unfamiliarity and the 
type of thought it represents. Verses attributed to Chárvàka 
and the name of Brhaspatias the founder of the Lokayata 
school more familiarly known as the Charvaka Dardana 
are known to us from such works as the Sistravarta 
Samuchchaya and the Saddargana Samuchchaya of Haribhadra 
Sari (700-70 A. D.), the Sarvadargana Sangraha of Madhaya- 
charya (14 cen. A. D.) and such other works as the Sarvamata 
Sangraha. As every student of Samskrta systems of philoso- 
phy knows Charvaka or Lokayata is referred to in many of 
the major works on the subjecta This school of thought 

2, See: Lokayata by Mahamahopadhyaya H. P. 5६900, Dacca Univer- 
sity Bulletins, No, 1. 
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supposed to be founded by Brhaspati who is also supposed 
to be the founder of the Science of Polity? (अथेशाख) seems to 
have developed at least in two branches, as becomes clear 
from the reference to नव्य नास्तिक in the Syadvidalatika of 
Yasovijayat (1608-84 A. D.) a commentary on the SVS of 
Haribhadra and the commentary of Sankaraon Khandanakha- 
ndakhadya (about 1450 A. D.)5., We are here concerned 
only with the reference of Sankara. 

Sri Harga in the KKK refersto Charvakas, Madhya- 
mikas and Sankaracharya as those who do not accept any 
Pramanas. He says:- 

तदनभ्युपगच्छतो$पि चार्वाकमाध्यमिकादेर्वागिस्तराणां प्रतीयमानत्वात् । सोऽयमपूर्वः 
प्रमाणादिसत्तानभ्युपगमात्मा वाकस्तभ्ममन्त्रो भवताभ्युहितो नूनं यस्य प्रभात्राद भगवता सुरगुरणा 
लोकायतकानि gai न प्रणीतानि , तथागतेन वा मध्यमागमा नोपदिष्टः , भगवत्पादेन वा 
बादरायणीयेषु सूत्रेषु भाष्यं नाभाषि। pp. 25-27 CSS No. 445. 

Now all the different commentators who seem to befami- 
liar only with that branch of Charvakas which recognizes the 
validity of Pratyaksa and the existence of four elements are 
at great pains to explain this passage by saying that because 
Charvakas do not recognize the validity of Anumàna and as 
Pramanya can only be proved through Anumina only they are 
said to recognize no Pramána. But surely this explanation is 
far-fetched. Only Sankara after giving the above explanation 
gives the other explanation चार्वाकैकदेशी वा चार्वाक: । ? According to 
him this particular division of Charvakas do not recognize any 
Pramanas. This, as far as we know, can apply either only to 
TPSor a similar work, which does away with each and 
every Pramana known to Indian Schools of Philosophy. 

It is also very likely that Sri Harsa hasalso TP ora 
similar work in mind when he refers to Charvaka as not re- 
cognizing any Pramana; for itis not possible that such an 
accurate and learned Pandit as Sri Harsa would not distin- 

guish between Charvakas who recognized Pratyaksa and others 

who did not. If this assumption is correct, as there is reason 

to believe, we may say that tattvopaplava vada was familiar to 

3. See: Scherbatsky; Buddhist Logic, p. 15 fn. 5- 

4, अत्न नव्यनास्तिकाः etc. p. 30. Seth Devachand Lalbhai Series, 

5, H.I. L. p. 217 

6 H.I. L. 9 458 

7. See: खण्डनखण्डखायम् p. 26, CSS. No, 445, 

2 



iV 

Sri Harsa; and looking to the similarity of the argument of both 

the works may we suggest that Jayarasi (or some one else of his 

school of thought) might have inspired that grand dialectical 
work, viz. Khandana-khanda-khadya, though recognizing at the 
same time that their aims are altogether different ? Sri Harsa tries 
to show the अनिबचनीयता of Brahma while Jayarasi shows invalidity 
of Pramánas and the consequent invalidity of everything. The 
difference may be explained by the fact that Jayarasi does 
not go beyond the plane of marms-Reason-while Sri Harga - 
the Advaita Vedantin that he is, accepts the possibility of know- 
ing Brahma - the ultimate reality ~ through means other than 
Tarka. However that may be, we can safely say that the type 
of thought represented by the TPS was not so unfamiliar to 
the old savants as it at first sight may appear; and as will be seen 
from what follows, Jain dialecticians both Digambara and 
Svetimbara were quite familiar with the TPS. 

The Age of the work and its Author 

Coming to the question of the age of the work we take 
the date of the palm~leaf ms as our starting point. That date 
is संवत् १३४९ मागे, वदि ११ शनौ, 6th December 1292 A.D. Now let 
us make an attempt to find how far we can go into times 
earlier than this. 

Mallisena Suri in his commentary on Anyayogavyavach- 
chheda Dvatrimsika of Hemachandra Siri (1089-1173 A.D.) 
named Syadvadamafijari while commenting on verse 17 after 
putting forth the view of Sinyavadins says “विस्तरतस्तु प्रमाणखण्डनं 
तत्त्वोपप्तुवांसिहादू अवलोकनीयम्। “For a detailed refutation of Pramanas 
Tattvopaplavasimha should be consulted” 8, In this reference we 
are to note that the work is mentioned with its full title and for 
the purpose of प्रमाणखण्डन, The title agrees completely with the 
one of the work under consideration and प्रमाणखण्डने which starts 
on page one of our text forms its main theme. This leaves no 
doubtthat Mallisena Suri has our work in mind and no other. 
SM was finished in the Saka year 12149 - 11th October 
ED oe rey two months before the date of our palm- 
eat ms. This also suggests that M. had a copy of thi 
other than the one ae to us. id dic 

Chandraprabhasiri, in his Prabhdvaka-charita, chapter 
- 16, mentions that the poet Dharma of the Kaula sect and a native 
of Broach had a-dialectical duel with the great Jain dialecti- 
cian Santi Suri of Anahillapura Pattan and that he used the 

8. 8, 118, Syadvadamaiijari ed. by Dr. A. B, Dhruva, BSS, 
9, भ्रीमक्लिषेणस्रिभिरकारि तत्पदगगनदिनमणिभि: à | 

वृत्तिरिय मनुरविमितशाकाब्दे- दौपमहसि शनौ ॥ . 9, 179, B55, 
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arguments taken from the TP for this purpose. 10 Ch, finish- 
ed his Pra. in V. 5, 1334-A.D. 1277 March 12.1 So the TP 
was known fifteen years before our ms was copied, We 
may, however, go further. As there is nothing which goes 
against the historicity of the incident mentioned by Chandra- 
prabha Süriwe may say that the TP was a well known 
Work even in the 110 cent. A. D. and that it was used asa 
powerful dialectical weapon.12 

Abhayadevasüri - the teacher of Santi Süri in Pramána- 
sastra—in his commentary on Sanmatitarka called Tattvabodha- 
vidhayini popularly known as Vadamaharnava has passages 
which seem to be adapted from the TPS as shown by Pandit 
Sukhlalji and Pt. Bechardas in their excellent edition of San- 
matitarka, Vol. IV pp. 547-51 footnotes. Now Abhayadeva- 
Suri being a teacher of Sinti Sari who died in V. S. 1096 
~A., D. 1040 falls in the first half of the 11th century A, D.B 

Thus the evidence considered above enables us to say 
that the TP was wellknown in Gujarat during the period of 
11th to 13th centuries of the Christian Era, The Digambara 
Jain works of the Southern India lead us still further, 

Students of South Indian Jainism know very well that 
the great Digambara Pontiff Akalankadeva (A. D. 620-80) 
wrote a number of authentic philosophical works and gave 
great impetus to the development of Jain Nyaya.!+ In that 
tradition Vidyanandin who wrote such works as Tattvartha- 
Slokavàrtika and Astasahasri is a great name. Anantavirya is 
another important name. He wrote a commentary on the 
Siddhivinigchaya of Akalahkadeva. This commentary, not yet 
published in a printed form, exists in the MS. library of Kodai 

10, संवीक्ष्य कुधिकाछिद्राद ज्ञापितं यतिभिगुरुम् । 
पुच्छयैव विजेष्येऽसुं धर्मा ध्यात्वेति तै जंगो ॥ ९७ ॥ 

स तर॑वोपप्लवयन्थाभ्यासोपन्यासमातनोत्॥ १०१ ॥ 
वितण्डाविरते चात्र श्रीशान्त्याचाय उज्जगो ॥ १०२ ॥ 

pp. 221-22 N. S. P. 

11, वेदानळशिखिशदिधरवर्षे चेंत्रस्य घवलसप्तम्याम् | 

शुके पुनर्वसुदिने संपूर्ण पूवेषिचरितम् ॥ २२ ॥ 
9. 349 ibid, 

12. See: Intro. to KS pp. cxliv-cxlviii. pub. by M J. V. 

13. Preface to the Gujarati translation of SM, pp. 83-84 

14, See: NKC p. 110. 
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in Cutch. We possess a copy made of it. These two authors 
viz. Anantavirya and Vidyanandin refer to TP in their 
works.15 

Anantavirya in his Siddhivinigchayavrtti on folio 228 a 
says: अत्र तत्योपपवक्दाइ etc. and further on on the same folio 
तत्त्वोपप्लवकरणाद जयराशि; सौगतमतमबढम्ब्य ब्रुयात् , etc. These two pass- 
ages leave no doubt that Jayarasi wrote the TP and that he 
and his work TP are referred to by Anantavirya.!5 

Similarly Vidyanandin in his work named Astasahasri 
which has been published by the N.S. P. says on p. 37 
एके हि aerea: etc. and after devoting about five pages to 
the refutation of तत्त्वोपप्ळववा द says: तत्त्वोपप्छतता दिनः स्वयमेकेन प्रमाणेन स्त्रप्रसि- 
देने परप्रसिद्धेव वा विचारोत्तरकाळमपि ग्रमाणतत्त्व प्रमेयतत्त्वं चोपप्छतं संविदन्त Varum 
निरत्यन्तीति व्याहृतिः (p. 42). The passage विचारोत्तरकाछ etc. may be 
compared with the last few lines of our text wherein Jayarádi 
says: तदेत्रसुपप्डतेष्वित्र तत्वेषु अविचारितरमणीयाः सर्वे व्यवहारा घरन्ते । 

15, Compare the following from Prameyakamalamartanda‘—~ 
संशयज्ञाने हि धर्मी धर्मा बा प्रतिभाति । धर्मी चेत् स तात्िकोइतात्तिको वा । rfe ein. 
m तदबुद्धे: सशयरुपता, etc. (p. 13 a N. S. P. 1912) with the following from 

TPS p. 19; संशयश्ञाने जाते किंचित् प्रतिभाति आहो न प्रतिभाति । तद्यदि प्रतिभाति 
स॒ कि धर्मी धमों चा । तद्यदि धर्मी प्रतिभाति स तात्विक: अतात्विको वा । यदि तात्तिक: 
नापनेयता तद्विषयज्ञानस्य to कथं qZ: संवेहृरूपता ॥ Compare also the following 
from the PKM 7.1849: यदि संबन्धबुद्धो कोऽयं संवन्धो नाम । किं संबन्धत्वजातियुक्तः 
संबन्धो अनेक्रोपादानजनितो वानेकाश्रितो वा, etc. with तद्यदि संबन्धवुद्धया ssf 
संबन्धः | कि संवन्धजातियुक्त: संबन्धः आहोस्विद् अनेकोपादानजनितो भनेकाश्रितो वा । 
etc. TPS p. 7. 

This comparison inclines us to believe that the PKM might have 
taken these passages with a few verbal changes and in a slightly compress- 
edform from TPS. Prabhachandra, the author of the work, is placed between 
950-1020 A. D. by Pandit Mahendrakumara, p. 123, Preface to NKC. Dr. Satischandra, however, puts him about 825 A. D. pp. 193-1941, HTL, 

16. As these passages are decisive as evidence they are quoted at length below :- 

३२८७, अत्र तत्तोपप्लवक्लदाह-चार्वाके:ः चास्वर्चित eta छक्षणमन्तः [१] aaa 
पपत्तित्तेषां न दोषाय प्रत्यक्षोपगमस्तु व्यवह्रिणेति। तन्नाहर्कि केनेत्यादि । तदनुपपत्तेः कारणात् कि प्रत्यक्षादिलक्षणत्य परकीयत्यातिव्याप्त्यादिक केन न चिद 2 ] विद्ध्यात-कुर्यातू 
चार्वाको । नहि प्रमाणमन्तेरण तदपि ag श्रयं यतः परपर्थनुयोगपराणि quen तूत्राणीति 
ard em ft तदनतिव्याप्त्यादिक[१] ; केन प्रतिषेधयेत्. वा यत्तो-यत्मात् कस्यचिद् विधानात्, अतिषेषान, , ,,.जगत. स्यात | किंभृतमित्याह-चातु मैं तिकमेव agi: एथिव्यादिमि[ः] eget 
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Vidyanandin refers to tattvopaplava vada in his other 
work viz. Tattvarthglokavirtika also. He says (p. 80, G. N. 
J. G.): तत्त्वोपप्ळववादिनः परपर्यनुयोगमात्रपरत्वादिति कश्चित् and devotes about 
a page to the discussion of तत्त्वोय"जबवाद, Again on page 195 of the 
same workhe mentions Tattvopaplavavadins with Sunyava- 
dins and Brahmavadins as follows :-परवेया शुस्यवादिनस्ततत्वोमप्ळ्वत्रादिनो 
ब्रह्मत्रादिनो वा जाग्रदुए्लब्धाथक्रियायां कि न वाधकप्रत्यय: ॥17 

These passages confirm us in our view that Vidyanandin 
also refers to our TP and no .other work. In addition to 
this we may point out that Vidyanandin first refutes the 
views of the other section of Chirvakas (pp. 35-37 AS.) 
and then grapples with tattvopaplava vada, which means 
that in V’s view these two are different sections requiring 
separate treatment. 

Thus we find that Anantavirya mentions Jayarisi by 
name and Vidyànandin devotes considerable space to refute 
tattvopaplava vada separately and in addition to the refuta- 
tion of other Chirvakas who accept one Pramana and the 
existence of four elements. 

Now we find that Anantavirya is referred to by 
Madhavacharya(14Cen. A. D.) in his Sarvadarganasangraha. 

waa ग॒द्दतेद्वत इति[१] यदि वा किं पृथिव्यादिकं जीवादिकं च केन विदध्यात् प्रतिपेधयेद वा 
प्रमाणाभावे उभयोरभ्युगगमः प्रतिषेधो वा ध्यादिति मन्यते । एतदैवाह-यतो-यत्मात् विधानात् 
प्रतिषेथाचा[१]चातुभीतिकमेव जगत् स्यात् p चतुभूतनिमितमेव स्यात्। एतदुक्तं भत्रति । 
प्रमाणाभावेनात्मादिवद भूतपरित्यागे सकळञ्ः्यतापत्तेमूतवद् वात्मादिपरिग्रह व्यवहारविशेषात् 
कुतश्चातुमौतिकमेव विपर्ययभावात् । तन्नार्य सौगतमतिहेत इति। तदयमित्यादिमा(ना) qu 
यति । तत्र हि प्रत्यक्षमन्यद् वा प्रमाणं प्रतिषिध्यते तदुपछम्भदेर्बायकाभावस्यान्यस्य वा qa- 
क्षणस्य स्वप्नेऽपि [१] भावाददुध्टकारणारब्यत्वस्य ज्ञातुमशक्तेरतीन्द्रियत्यैन्द्रियस्य दुष्टत्वस्येतरस्य 
वा प्रत्यक्षतो ज्ञानानेपि [१] पूवेचोद्या निवृत्तिः पुनस्तत्राप्यदुष्टकारणारब्घत्वकहपने तदेव चोद्ये तदेवो- 
तरम् इत्यनवस्था । ज्ञानप्रामाण्यात् तदवगमेऽन्योन्यसश्रयस्तथा हि~ सिद्धेस्तत्प्रामाण्ये न ततो- 
ऽदुष्टकारणारब्यत्वसिद्धिः तस्यास्तत्प्रामाण्यसिद्धिरिति p तन्न बहिः किंचित् प्रमाणं कत्यचिद्वि- 
धानम् । stat तु स्वसंवेदनत्रस्यक्षबळात् इति कष्यचित भेतो[१]पि eatem. 
जयरादिः सौगतमतमबढम्ब्य ब्र्यात् । तत्राह स्वसंवेदनेत्यादि-स्वेन स्वस्य वा वेदनं se 
त्योपक्षयाम्युपगमेन । ¦ यदि नाम ^ इत्यण्चौ । तथा सति बहिर्पप्छतमन्तश्च। अ- 
न्यथा सौगतमतभेत्र निरघंस्त [१] प्रसरन्तचावाकमिति Nen प्रमाणमित्येबसुक्तम् । 'यदि- 
नामे'ति dara: । तत्सोपदासपरं वचनमाह पुक्तमेरवे (व) तत् [2] । अधुक्तेडपि सूक्तमित्यमि. 
धानात् । निराक्ृतपरद्शनगमनात् | स॒ कस्तत्स्वदरीनत्यायात् [१] सुक्तलेशोऽपि नास्ति इति 
एवकारेण दशयति । कस्माद्सूकै यस्मादुपहास्यमेतदिति। कदाचित सोगतत्तत्पक्षपातमुद्दहन् 
gara इत्याह-स्वसंवेदनेत्यादि etc. 
oe eS सिद्धिविनिश्वयवृत्तिः लिखितप्रतेः ॥ २८८ a, 

17. This may be compared with a similar bracketing of these three 

by Sri Harsa referred to above. - ' 



He is also mentioned by the great Digambaracharya Prabha- 

chandra in his Nyayakumudachandra a commentary on the 
Laghiyastraya of Akalankadeva, Pandit Mahendrakumar 

the learned editor of the NKC. puts Prabhachandra between 

950-1020 A. D. and Anantavirya in the ninth century A.D.!5. 

As to Vidyanandin we find that he mentions Dharmottara, 
Prajfiikarz and Mandanamigra and quotes Karikas from the 
Vartika on Brhadaranyaka of Suregvara. The first two are put 
inthe eighth century of the Christian Era; Mandanamisra is 
later than Kumárila, and Suresvara being a desciple of 
Sankaracharya later than S. Mr. P. V. Kane puts Suresvara in 
between 800-840. Pandit Mahendrakumar following this 
order puts Vidyanandin also in the ninth century. 
Dr. Satishchandra puts him about 800 A. D. !? Pandit 
Vamsidhara the editor of Astashasri puts Vidyanandin in 
the middle of the ninth century of the Vikrama Era-that is 
to say about 796 A. D. 

From the consideration of the dates of Anantavirya and 
Vidyinandin we are inclined to believe that TPS and its 
author Jayarisi are earlier than the ninth century of the 
Christian Era. 

In order to find out the earlier limit of the age of TPS 
ws have to rely upon the references to other works and their 
authors as well as to other Darganas in it. The main theme 
of TPS is the examination of the Instruments of Valid Know- 
ledge and so with that aim it surveys the entire field of the 
then known schools of Indian Philosophy. It mentions 
Sankhyas (P. 79) Mimamsakas (23, 58, 82), Kana- 
das, i, e. Vaisesikas (P. 117), Naiyayikas (pp. 6, 12, 14, etc.), 
Bauddhas under various names (pp. 27, 35, 41, 42, 45, 56, 79, 
81, 83 etc.) and the Digambaras of the Jain Sect. It also 
refers to the आनन्दरूपमात्मन; केवल्यम् (P. 81) which seems to be a 
Vedanta view older than that of Sankardcharya and refers 
also to the Sambhava and Aitihya Pramanas, subsuming the 
former under Anumana and the latter under Agama (p. 113). 
The last section of the work is devoted to argum, ais Rafi 
doctrine of the Vaiyakaranas especially that of Bhartrhari, 

_ Thus it becomes clear that TPS is familiar with the 
philosophical views of almost all important schools—Vedic, 

18, Dr. Satishchandra Vidyabhishana in his His. of Indian Logi 2 . ts 
Prabhachandra about 825 A. D. (p. 193) whi i Mida t 
Anantavirya about 1039 A. D. (p. S eer तत orem Poe 

19, H. I. L, PP. 186-87 
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Jain and Buddhist—as we find them developed in their res- 
pective works by the ninth century of the Christian Era. We 
also find that the Mayavada and the Kevala Advaitavüda as 
developed by Sankaricharya are conspicuous by their absence. 
All this, in itself, however carries us nowhere and it is curious 
to note that the individual references to authors and works in 
the TPS are only two. 01615 to Brhaspati the founder of the 
Lokayata school and the other to Laksanasara probably a 
work of Jayarasi himself or some one belonging to his school. 
The other references, as said above, are general. So the only 
course left open to us is to make an attempt to identify 
the quotations given in the TPS with the original passages 
and to try with the help of these identifications to settle the 
earlier limit of the age of the work. 

Of the numerous quotations we have been able to trace 
only a few. These come from the Mimamsasütras of Jaimini, 
the Vaigcsika Sütras of Kanada, the Nyayasiitras of Gautama, 
the Bhasya of Sabara, the Slokavartika of Kumarila, and the 
Pramanavartika and the Nyayabindu of Dharmakirti. Of the 
two verses noted in the foot—note2 we are able to trace the 
Jatter to SV 2 v. 184 andthe context requires that theformer 
also must be either from the SV or a similar work of Pür- 
vamimàmsà; but it is not found in the published editions of 
the SV and strangely enough is found inthe Tattvasangraha 
of Santaraksita (karika 2895, ७, 0, S.). Thecontext in the 
TS however shows thatit must belong to some Pürvamim- 
ámsà work-presumably the SV of Kumarila-as the Pafijika 
on the verse in question gives in support a quotation from 
Sabarabhasya. 

Now if the quotations we have identified cannot be 
traced to some earlier works, we may, from what we have 
discussed above, come to the conclusion thatthe TPS and 
its author Jayaragi cannot be placed before Kumarilabhatta 
and Dharmakirti. Now Kumarila is assigned by different 
scholars to somewhere between 600 A, D. to 700 A, D. He 
is according to Keith earlier than 838 and ‘wrote perhaps 

२०, दोषाः सन्ति न सन्तीति WIE युज्यते । 
वेदे कतुरभावात्तु दोषाशड्केव नास्ति नः ॥ 
चोदनाजनिता बुद्धिः प्रमाणं दोषवजितैः | 
कारणेजेन्यमानत्वात foni ॥ ‘TPS, p. 160 
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about 7002, Similarly Dharmakirti is also placed between 

600 and 700 A. D. According to Keith he falls in the seventh 

centurv A. D., while Satishchandra would place him about 

635-50 A.D So also Scherbatsky. Rihula Samkrtyayana 

is of the opinion that ‘625 A C, should be the latest date for 

DR. and Mahendrakumár would assign him the period 600- 

660-90 A. D. 3 

These considerations drive us to the conclusion that the 

TPS and Jayarasi cannot be earlier than the seventh cen- 

tury of the Christian Era and as we saw above they cannot 

be assigned to anage later than that of Vidyanandin and 

Anantavirya: that is laler than about 800 A, D. So we are 

inclined to put TPS and its author Jayarasiin the eighth 
century A. D. 

The absence of a reference by itself may prove nothing 

but in a particular context where a certain reference would 
reasonably be expected its absence may be regarded as signi- 
ficant, TPS while refuting the theory of Pramanas and inci- 
dentally some Prameyas tikes cognizance, as we saw, of all the 
principal schools viz. Mimamsa, Nyaya, Vaisesika, Sankhya, 
Buddhist, Jain, etc., but there is no reference to the Mayavada of 
Sankardcharya as there is reference to the Samvrti of Madhya- 
makas (pp. 98-100). The only reference to the Vedanta 
doctrine that one finds, as we also saw, is to the आनन्दरूप eq 
which comes after the refutation of Sinkhya Kaivalya (p. 81). 
This conspicuous absence of reference inclines us to the view 
that Sankarüchárya was not known to Jayarasi probably 
because he was either prior to him or was his contemporary; 
because considering the influential character of Sankaracharya’s 
works, if it existed in J's time, his not taking cognizance of it 
in such a polemical work as TPS would be a puzzle. Now 
S. who according to Keith ‘may have been born in 788, and 
may have died or become a Sanyüsin in 820, at any rate worked 
c. A, D. 800.23 If both J. and S. were contemporaries or 
J. prior to SL it would agree with the conclusion that we have 
arrived at about the age of J. and may lead us to assign Jaya- 
rigi the first half of the seventh century A, D. 

al, His. of S.L, p. 474. See also Karmamimamsa p.11.Satishchandra 
would put him about 630 A. D. H, I. L. p. 351, and p. 138 f. n. 12, Pt. 
Mahendrakumàr 600-660, Introduction to NKC p. 109, and Akalanka- 
granthatraya p. 32. 

22. B. P. p, 308; छ, I. L. p. 303; B. L, pp. 31-32; Intro. to Vada- 
nyãya p. vii; Introductions to NKC., p 109 and Intro, to A T, p 32, * 

23, प्र, S. L. De 476 
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Similarly, Haribhadrasuri who is placed by Jinavijayaji 
in the period 700-770 A. D.-a view accepted by Keith?^-does 
not mention the TPS or tattvopaplava vada either in his 
षड्द्रीनसमुचय or शाख्रवातासमुचय though he describes the Lokayata 
dardana in the SDS and discusses it in the SVS. This also 
agrees well with the age which we assign to Jayarisi, 

Native place of Jayaràsi 

We have no means of ascertaining the birth place of 
Jayaragi. But from the fact that the earliest references to the 
TPS and Jayaragi are in the works of Vidyanandin and Ananta- 
virya both of them Digambara Jain Acharyas of Southern India 
and from the fact that the TPS refers only to the Digambara 
Jain sect (P. 79) we are inclined to guess that probably J. 
also came from theland which produced Bhatta Kumarila, 
Dharmakirti, Akalanka, Vidyanandin, Anantavirya and 
Sankaracharya. 

As to the caste of Bhatta Jayaragi as he calls himself 
there cannot be much doubt. He must have been a Brahmin 
like Bhatta Kumárila though the title Bhatta is sometimes 
found with the names of some Digambara Jain pontifis, e. g. 
Bhatta Akalafikadeva, But Jayarasi could not have been a 
Jain or a Buddhist as he mercilessly attacks their views; 
while his being a Brahmin would not prevent him from 
attacking other Brahminical systems with which he could not 
agree. In our view the Lokayata Dardana is one of the Brah- 
minical Darganas though not one of the Astika Darganas be- 
cause Brhaspati is not outside the Brahminical fold. S'ri 
Harga, as we saw above, refers to him as ‘भगवता get.’ 

Works of Jayarasi 
Whether J. wrote any other work besides TPS we do 

not definitely know, but it is likely, as the following reference 
shows that he may have written another work named Laksa- 

1038519: अव्यपदेश्यप्द च यथा न साघीयः तथा लक्षणसारेद्रव्यम! But as we have: 

said above the possibility of छक्षणसार being the work of some 
other author of the same school is not altogether excluded. 

TPS a work of the Lokayata School 

We have said in the beginning that the TPS is a work of 
the Lokayata or Chirvaka school or to be more precise ~ of 
a particular division of that school. Our reason for this state- 
ment is that J. in support of his opinion quotes Brhaspati 

24. 1. 5. S. Vol Ip. 53, A: His. of S, L> preface p. XXI 
3 j 
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only and that with great regard e. £ zu चेतसि समारोप्याह 

भगवान्, वृहस्पतिः “परलोकिनो$भावात् परलोकाभावः (p. 45); and also on p.88: 

इदभेव चेतसि समारोप्य उक्तं शरीरादेव इति बृहत्पतिः । He also refers to him as 

Sütrakára and quotes a verse of his to abuse the Digambara 
Jainas (p. 79). The very first quotation gham: to wat (p. 1) 

in our textis given in the commentary on the SDS of Hari- 

bhadra called Tarkarahasya Dipika thus: यदुवाच qae: एथिव्यापः, 

eic25 This also signifies that Jayarasi quotes from 

Brhaspati, The word परमार्थविद्धिः (p. 1) no doubt, also refers to 
Brhaspati as the quotation लौकिको मार्गो5पुसतव्य: etc, suggests. At 

the end of his work Jayaragi tells us that arguments which 

even could not occur to the Preceptor of Gods that is Brhas- 
pati obtain in his work TPS. 

That]. is developing the doctrine of the orthodox (!) Loka- 
yata also becomes clear from the first paragraph of the text. 
He has to explain as to why he talks of tattvopaplava when 
Brhaspati says: अथातत्तत्त्वं व्याख्यात्याम: | छथिव्यापत्तेजोबायुरिति तत्तानि etc. 
Jayarasi in effect says that B. is merely reflecting (प्रतिबिम्बताथैम् ) 
in his statement the belief of the people; but that what B. 
realy means is that when one thinks one finds that 
even that Tattvas like gå etc. do not stand — what to say 
about others ? Jayaragi thus disposes off the orthodoxy and 
starts, so to say, with the permission of his Guru, by removing 
him out of the way, on his campaign of demolishing the doc- 
trines of other schools. 

The critical method of Jayarasi 

The method which Jayaragi adopts is what.may be called 
critical method using the ‘word in the Kantian sense. He 
in effect says the system of knowables depends upon the sys- 
tem of means of knowledge; while means of knowledge in 
order to be valid have to conform to reality. So one has to 
examine whether there are any valid means of knowledge be- 
fore one can say anything about reality. J, is of the opinion 
that there are no valid means of knowledge and in order to 
prove his thesis he examines the different theories of the 
Pramanas or valid instruments of knowledge of the different 
RR Indian Philosophy. That is why we call J.’s method 
critical26, 

25. P. 124. षड्दुशनसमुचय published by Jaina Atmananda Sabha, Bhav- 
nagar. j 

26, . अथ कथं तानि न सन्ति । तदुच्यते सहक्षणनिबन्धने ` मानव्यत्रष्वानं, मान : qe fa- बन्धना च मेयस्थितिः, तदभावे तयोः सदुव्यवदारबिधयले कथेम् etc. p, 1, TPS 
- 

E 
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lalivopaplavasimha 

Jayaragi starts with the examination of the प्रत्यक्षलक्षण of 
Naiyayikas and tries to prove that it cannot stand (pp. 2-22). 
Then he discusses Mimamsaka and Buddhist views of 
Pramana as such (22 to 32) and follows it up with the criti- 
cism of their respective प्रत्यक्षलक्षण5 (32-58,58-61). Then comes 
the turn of the Sankhya view of प्रत्यक्ष (61-64), Then again the 
Naiyayikas have to withstand his attack on their theory of 
अनुमान (pp. 64-74). While discussing अनुमान Jayarasi finds it 
convenient to examine the various theories about आत्मन् or soul. 
In this connection he deals with the Naiyayika, Jaina, Mimam- 
saka, Sankhya and Vedanta theories of soul (p. 74-83). Having 
finished this part of his argument he again turns to the theory 
of अनुमान, this time of the Bauddhas including their स्वभावानुसान 
(pp. 82-109). Then the six types of अर्थापत्ति of Mimarhsakas are 
considered (109-10). Upamina of the Naiyàyikas and 
Abhava of the Mimármsakas are briefly dealt with (pp. 
110-19) and a reference to Aitihya and Sambhava also 
made by saying that they come under शब्द and अनुमान respec- 
tively. 

The last section is directed to the examination of शब्दप्रामाण्य 
(113-25) and in that connection the theory of the gram- 
marians especially that of Bhartrhari is also examined 
(120-23).27 After this detailed criticism Jayarasi comes to 
the conclusion : dag rem तत्वेषु अविचारितरमणीया: सर्वे व्यवहारा घटन्ते । 

This summary account of the main contents of the work 
clearly shows the viewpoint of Jayarasibhatta as critical. In 
fact he has criticized all the varieties and theories of प्रमाण 
known to Indian Philosophy of his time. Here a question 
arises whether this method is merely विवण्डा or an honest 
effort to show that as there are no valid means of knowledge 
nothing which can be said to conform to reality can be asserted. 
Vitanda has been defined by Gautama as स प्रतिपक्षत्यापनाहीनो वितण्डा। 
The Jalpa (the sort of discussion which uses all sorts of argu- 
ments with a view to defeat the opponent) which has no 
opposite view to establish, is Vitanda. Can we say that J. has 
written this work merely for the fun of confounding different 
dialecticians and that he has nothing to say as a result of all 
this cogitation ? We do not think so. Æ careful reading of the 

text leaves the impression that J. is as serious a thinker as any 
MENGE क ll 

27, The verse अपशब्दोनुमानेन (p. 125 TPS) is found with a Variation 

in the first pada in the Vaiyakaranabhiishanasara of Kaundabhatta p. 202, 

C.S. S. We are indebted for this reference to Pandit Satyadeva- 

Mis'ra of the Brahmachari Wadi Samskrt College, Ahmedabad. 
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other, and that he wants to show the incapacity of human ins- 
truments of knowledge to know anything really. This tendency 
in Indian thought is not altogether new and can be traced from 
the Vedas, down to Jayarasibhatta. But for the present 
suffice it to say, that the TPS of Bhatta Jayarasi adds a 
new chapter to the History of Indian Philosophy ! 
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विषधालुक्रमः 

विषय: 

ग्रव्थकरण प्रतिज्ञा 

१, न्यायसंमतस्य प्रत्यक्षलक्षणस्य परीक्षा 

१ अदु्कारकेत्यादिविकल्प'चतृष्टयेन अव्यमिचारिपद्स्य दुषणोपक्रमः 

२ प्रसज्ञाज्जातेनिराकरणम् 

i nagta समवायस्य निरसनम् 

v प्रकारान्तरेण अव्यभिचारिपदस्य निरासः 

५ ATAU ATTA परीक्षणम् 

६ पुनः प्रकारान्तरेण अव्यमिचारिपदस्यापाकरणम् 

s भ्रमस्य स्मृतित्वं स्वीकुवतां प्राभाकराणां मतस्य विकेश्य निरसनम् 
८ SERT विप्रमोषपरीक्षा 

९ व्यवसायात्मकपदस्य समालोचनम् 

qo अब्यपदेस्यपद्स्यासाधुत्वे लक्षणसारग्रन्थस्योल्लेखः 

११ इन्द्ियार्थसन्षिकर्षातपन्नपदस्य समीक्षा 
१२ इन्द्रियजन्यत्वस्य प्रत्यद्षेऽसभवप्र कटनम् 

१३ अर्थस्यापि प्रत्यक्षजनकत्त्रखण्डनम् 

२. मीमांसकसंमतस्य प्रमाणलक्षणस्य परीक्षा 

१ योत्वादिप्रतिपादकत्वेन योशब्दादीनामम्रामाण्योद्धारनम् 

२ अर्थापत्तेरधिक्ररणव्यवस्थित्युपपादकत्वस्य न्षिधः 

३ प्रत्यभिज्ञानप्रामाण्यखण्डनप्य uH, 

३. ताथागतसंमरतस्य प्रमाणलक्षणस्य परीक्षा 

१ अनधिगतार्थगन्तृत्वेति बिशेषणस्यापाथैकत्वप्रददीनम् 

२ अविसंत्रादि ज्ञानमित्यस्य प्रमाणडक्षणस्यापि निरासः 

३ सौगतसंमताया मानमेयसंख्याया निरसनम् 

७, सोगतसंमतश्य प्रत्यक्षलक्षणस्य परीक्षा 
१ असङ्घायाताया अस्पष्टताया विकल्प्य दूषणम् 

२ प्रसङ्कायाताया प्रत्यक्षीयस्पष्टताया विकल्प्य विडम्बनम् 

३ एकोपछम्भसामर्थ्यात् विकल्पिकाया; समुद्भव इत्याद्युक्तेनिरसनम् 
४ प्रत्यक्षसाधन एवेत्यादेबीद्धोक्तत्य खण्डनम् | 

७ : प्रत्यक्षठक्षणगतस्य अव्यमिचारिपद्स्य निरसनम् | 

६ प्रसड्ठायाताया अतथ्यताया विकल्प्य दूषण 

७ व्यभिचारित्वस्य विकल्प्य खण्डनम् 
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'भध्श्रीजवरादिप्रणीत: 

॥ aeq: ॥ 
[ $ १, ग्रत्यकरणप्रतिज्ञा । ] 

......... तां यात मुन .......... 

[त]त्त्वोपष्ठव्सिह एष विषमो नूनं मया [ सृज्यते ]-- 

नास्ति तत्फलं वा स्वगोदि | सत्यं, तावदा( दे )तस्य 
कमणः स भा......... 

उक्तं च परमार्थविद्विरिपि- 5 

“लौकिको मारगोऽलुसत्तेव्यः आति? ]......। 

| $ २. बृहस्पतेस्तस्वचतुष्कोक्तेरपि तस्वोपप्छवपरत्वम् । | 

ननु ययुपष्ठवस्तत्त्वानां किमाया ...... 

4 अथातस्तत्त्वं व्याख्यास्यामः ” “ प्ृथिव्यापस्तेजोवायुरिति!0 
तत्त्वानि तत्समुदाये शरीरेन्द्रियविषयसञ्ज्ञा ” [ ] 

इत्यादि ? न, अन्याथेत्वात् | किमर्थम् ? प्रतिबिम्बनार्थम्। किं 
पुनरत्र प्रतिविम्ब्यते ! एथिव्यादीनि तत्त्वाने लोके प्रसिडानि, 

तान्यपि विचार्थमाणानि न व्यवतिष्ठन्ते कि पुनरन्यानि ? 

अथ कथं तानि न सन्ति? तदुच्यते-सल्लक्षणनिबन्धन 1" 

मानव्यवस्थानम् , माननिवन्धना च मेयस्थितिः, तद्भावे तयोः 
सक्गयवहारविषयत्वं कथं [स्वयमेव]... ताम्। अथ...न ब... 

व्यवहारः क्रियते; तदात्मनि रूपास्तित्वव्यवहारो घटादौ च 

सुखास्तित्वव्यवहार; प्रवत्तेयितव्यः | 



2 तत्त्वोपप्लवर्सिहे 

[१, न्यायसंमतस्य प्रत्यक्षलक्षणस्य परीक्षा । ] 

e ` a 

व्यवसायात्सक प्रत्यक्षम्” [ न्यायस्. १। १॥ ] इति तल्लक्षणम | 
7 ३ १. अदुएकारकेत्यादिविकरपचतुष्येन अव्यमिचारिपदस्य दूषणोपक्रमः । ] 

तचाव्थनिचा[ रि] ... ... केसदुडकारकसन्दाह।त्पाद्य- 

त्वेन, आहोस्विद् बाधारहितत्वेन, प्रवृत्तिसामथ्येन, अन्यथा वा? 

तव्यद्यदृष्टकारकसन्दोहोत्पायत्वेन अव्यभिचारित्वम्; सैव 

कारणानाझदुष्टता केनावगम्यते ? न प्रत्यक्षेण; नयनकुशलाद- 

10रतीन्द्रियत्वात | नाप्यनुमानेन; लिंङ्गान्तराऽनवगतेः। ननु इद्- 

मेव ज्ञानं fee rer er विशिष्टतां गमयति; यद्येवम् इतरे- 
तराश्रयत्वं दुरुतरमापनी पद्यते | किश्च, इन्द्रियाणां गुणदोषाश्रयत्वे 

agea विज्ञाने दोषादाडून नातिवत्तते पुंव्यापारोत्पादितशब्द- 
विज्ञान इव । 

15 अथ बाधानुत्पत्त्याउव्यभिचारित्व ज्ञायते; बाधानुत्पत्ति- 
विज्ञानस्य एक यथाथेणहीतित्वेन, आहोस्विद् बाधकज्ञानो- 
त्पादककारकवैकल्यादिति सन्दित्मः ? इस्यते हि बाधकज्ञानो- 
त्पादककारकचैकल्याद् वाधानुत्पाद्ः, यथा दूरे मरीचिनिचये 
जलज्ञाने जाते बाधा न संपद्यते, अभ्यासदेकावस्थितस्य 

20कारकोपनिपाते सत्युत्पद्यते। सा चोपजायमाना संवत्सरादि 
कालविकल्पेन संजायते, कदाचिच्च कारकचैकल्याच्नैय सम्पद्यते | 
न चैतावता तस्य यथार्थता उपपद्यते | 

आपि च, बाधाविरह एव बाधासद्भावावेद्क; तदुपलव्धत्वेन 
तत्सङ्गावोपलबव्धेः | 

5 अन्यच्च, बाधावि रहः किं सवेपुरुषापेक्षया, आहोस्वित् 

प्रतिपत्त्रपेक्षया ? तद्यदि सर्वपुरुषापेक्षया ... तद्विरहोप्य 
[स]वज्ञाः स्युः। भवन्तु नाम सर्वे सबैज्ञा; को दोषः? 
असर्वेज्ञव्यवहाराभावप्रसड़ः | 

« [शुन्द्रियाथस न्निकर्षोत्पन्न॑ ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि 



१, न्यायसमतस्म प्रत्यक्षलक्षणस्य परीक्षा । 3 

अथ प्रतिपत्त्रपेक्षया बाधानत्पादः-प्रतिपत्तृबोधक विज्ञानं 
नोत्पद्यते तेन तदव्यभिचारि; तद्युक्तम्; प्रातिपत्तुवा धकज्ञाना5- 
नुत्पादेऽपि देशान्तरगमन-मरणादिना अणिमरीच्यादिविपथेय- 
ज्ञानद्कीनात्। अथवा तदिपर्थयज्ञानं तथाविधभेवोत्पन्नं स्वप्रभव- 
स्वभावानुप्रवेरोन यद्वाधकविज्ञानोत्पा दूपतिबन्धकुलू AR- 3 
शोऽपि तथाभूत एव परेष्टसम्यग्ज्ञानवत्। ...एवं सति यदुक्तम- 

“यत्र च दुष्टं करणं थत्र च सिथ्येति serm ow एव असमी- 
चीनः प्रत्ययः” [ शाबरभा० १।१।५] इत्येतरदेवाऽससीचीनम् | 

अथ प्रबृत्तिसामर्थ्येन अच्यभिचारितां नेत्सि; प्रब्रत्तिसामथ्य 
फलेनाऽभिसम्बन्धः, फलं च स्रकूचन्दनवनितोद्कादि, तेषु! 

सत्यफलनिष्पत्तः तेषु फलोपचारः नदेशसम्बन्धः प्रवृत्ति 
सामध्येम्। प्रवृत्ति! कायस्था किया तत्सामथ्येम् अव्यभिचारितां 
गमयति | तत्किम् अवगतम्, अनवगतं वा ? यदि नावगतम्; 
तद् ¦ अस्ति! इति कथं वेत्सि? अथाऽवगतम् ; तद्यगतेरव्यभि- 
चारिता कथमवगम्यत इति पूर्वोक्तमनुसत्तंव्यम् | 15 

उद्कप्राप्त्या पूर्वात्पन्नोदकविज्ञानस्थ अव्यभिचारिता व्यव- 
स्थाप्यते; कि तत्प्रतिभातोदकप्राप्त्या, आहोस्वित् तजञातीयाद- 
[क]प्राप्त्या, A ाजजलप्राप्त्या वा? 

तद्यदि प्रतिभातोदकप्राप्त्या; तद्युक्तम्; प्रातिभातोदकस्य 
अचस्थानं नोपपद्यते, झषमहिषपरिवलेनाऽमभिघातोपजाताऽवय-20 
वकियान्यायेन प्रत्यस्तमयसं भवात् । 

अथ तञ्जातीयोदकपाप्त्या, एवं तहि असत्यो दकज्ञानेऽपि 
जाते कचित्तोयमासादयन्ति yates: तदप्यवितथं स्यात् | 

अथ तदेराकालसंलझसुद्कं न प्रापयति मिथ्याज्ञानम् , सम्य- 

ज्ञान तु तदेशाकालसंलमसुद्कं ्रापयाति तेन तद्व्यभिचारीति2ऽ 
चेत्; यन्न प्रापयति तद् व्यमिचारि तर्हि झमृषुपदाथोंत्पादित॑ 
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ज्ञानं चन्द्राकग्रहनक्षत्रतारकादिसंवेदनं च व्यभिचारि प्राप्नोति। 

न च तहेदाकालसंलग्नोदकप्रापकत्वमस्ति; देशस्यापि उद्कवद् 

विनादासंभवात | 
[ § २. saga जातेनिराकरणम् | | 

5 नच जाते! संभवो5स्ति । स एव कथम् ? कथ्यते- 

सा उदकव्यक्तिभ्यो5भिन्ना, भिन्ना, भिन्नाउभिन्ना वेति ? 

नद्यदि तादात्म्यव्यवास्थिता; तदा इह तासां नानात्वेन 

तस्यापि( तस्या अपि ) नानात्वोपपत्तिः, तदेकत्वे च सवोसा- 

मेकतापत्तिः। एकत्वे च निःसामान्यता तादात्म्यविपर्यासो a i 

10 अथ अर्थन्तरभूता; सा व्यावृत्ताकारा, अनुगताकारा वा? 

तद्यदि व्यावृत्ताकारा; न तस्याः सामान्यरूपत्वं व्यावृत्तैकस्वभा- 

वत्वात् तोयादिवत् | 

अथ आनुस्यूतरूपा; तत्किम् आत्मरूपान्गस्यूता, पररूपानु- 

CAAT वा? तद्यद्यात्मरूपानुस्यूता, तद्युक्तम् ; आत्मन्यनुगसाऽ 

ऽभावात् | 
अथ पररूपानुस्वूता; केयं पररूपानुस्यूतता-रकि तत्तादा- 

त्म्यम् , तत्समवायो वा? तद्यदि तादात्म्यम् ; सामान्यतदतोर- 

TETAS! | 

| अथ पररूपसमवायः अनुस्यूताकारता; तदयुक्तम्; सामा- 
20न्याङ्ग्न्नः समवायः। सामान्यस्य अनुगतं रूपमालोचयितुमार्धं 
न ततोऽन्यस्य । 

यदि च उद्कजातीयार्थपाप्त्याऽव्यभिचारिता पूर्वोदितोद्क- 
विज्ञानस्य व्यवस्थाप्यते; तदा उदकजातेगवादावपि संभवोऽस्ति 

. गवादि प्राप्त्याऽव्यभिच( चा )रिता उद्कविज्ञानस्य स्यात् i 

2 अथ उद्कत्वस्य गवादावभाव इति चत्; किम् इतरेतरा- 
भावः, प्रागभावः, प्रध्वसा भावः, अत्यन्ताभावो वा? तद्यदीतरे- 
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तराभावः; तदा उद्कादावपि समानम् उद्कखस्या5भावप्रसङ्घ: | 
उदकरूपला न उदकत्वस्थ, उदकत्वरूपला च नोदक...... 

अथ प्रागभाव!; तदा उद्केऽपि उदकस्याभावप्रसद्ठः | 
अथ प्रध्वंसाभाव!; तदा उद्केऽपि अभावप्रसङ्घ: । अथ 

अन्यचास्ति; नैकत्र प्रत्यस्तमितस्य अन्यत्र संभव उपपद्यते | 5 
अथ अत्यन्ताभावः; तदा उद्केऽपि तस्याऽभावप्रसङ्कः | 
अथ सम्बन्धा भावाद् गवादाबुद्कत्वाभाव इति चेत; तत्रापि 

किम् इतरेतराभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यन्ताभावो HA पूर्ववद् 
वक्तव्यम् | निमित्तान्तराभावाद् गवादाव(वु)दकत्वाभाव इति 
चेत्; सोऽत्रापि समानः | ह 

न च उदकव्यक्तीनां नानात्वसुपपादयितुं waa | उदकम् 
अनुद्काकाराद् उद्काकारतया ETARA, उदकाकारात्त कथं 
व्यावत्तेते ? किम् उद्काकारतया, आहोस्विद् आकारान्तरेण 
तद्यद्युद्काकारतथा व्यावत्तेते, तदा अन्यासासुदकव्यक्तीनाम् 
अनुद्काकारता पराप्नोति रसादेरिव | अथ अनुदकाकारतथया!5 
उद्काकाराक्षिवत्तते; ततो ANA अनुदकत्वप्रसड़: | 

अथ उद्काकाररूपताऽविशोषेऽपि अवान्तरगणिकाकार भेद 
परिकुसिरिति चेत; सत्यम्, अवान्तरगणिकाकारः तोयतादात्म्य- 

व्यवस्थितः, अतादात्म्यव्यवस्थितो वा? तद्यदि तादात्म्य- 
व्यवस्थितः, तदा उदकाकारतया उदकान्तराद्व्द्ित। एव?0 
चान्यासासुद्कव्यक्तीनामनुद्करूपता पराप्नोति, पर्वोदितमेव 
दूषणम | 

अथातादाम्यव्यवस्थितः; तहिं अनुद्कत्बं रसादेरिव | अथ 
उदकत्वव्याब्रुत्या ७ नुदकाकाराद् व्यावत्तेते; शण्वन्तु अमी 
बाललपितं विपदिचतः ! यव्युदकत्वव्यावृत्त्याडनुदकाद व्यावत्तेते25 
तोयम्, उद्कत्वं च उदकाद् अनुदकाच कथं व्यावत्तते? न जात्य- 
न्तरं व्यावत्तेकमस्ति। अभ्युपगमे वा अनिष्ठोपष्ठवाञ्नुबन्ध; 
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स्यात् | तस्मात् स्वेनैवरूपेण इतरेतरात्मना व्यावत्तेते न 
जात्यादिना व्यावत्तेते, जाद्यादेरव्यावृत्तिप्रसङ्घात् । तस्मात् 
स्थितमेतत् नोदकव्यक्तीनां नानात्वोपपत्तिः तदनुपपत्तों नोद- 
कत्वं नास सामान्यमस्ति स्वत्ववत् | 

5 इतोऽपिन विद्यते सामान्यम्, नित्यस्य सतो विज्ञानजन- 
कत्वायोगात्। तदेवकथम् ? वयुत्पाद्यते-विज्ञानजनकावस्थायां 
यदेव स्वरूप(प॑) सामान्यात्मकं शाक्तिमच्छक्तिरूपं च कार- 
कान्तरानपेक्षयाऽजनकावस्थायां तदेव रूपम् , अतः पूर्वसापि 
कार्योत्पादप्रसङ्गः | अनुत्पादे वा प्रागे(गि)व इदानीमपि [न ] 

10जनयेत्। अथ कारकान्तरमपेध्य उत्पादयति कायम्, कि तेन 
कारकान्तरेण तस्थ क्रियते कारकत्वम्, ज्ञाप्यते वा? तद् व्यु- 
( तद् यद्यु )त्पाद्यते; सुस्थितं नित्यत्वम् ! उत ज्ञाप्यते; fas 
तहिं कारकत्वम्, तद्भावेऽपि चिद्यमानस्याऽवद्योतनात्। भवतु 
नास कारकत्वं को दोषः? कार्यॉत्पत्तिप्रसङ्कः। अथ कारकत्वेऽपि 

15काये न जनयेत्; अहो राजाज्ञा गरीयसी नैयायिकपशो; ! 
S Ag ७३ BOI Ug Rm 

इतोऽपि नास्ति सामान्यम्; तदुपपाद्कमानव्यतिरेकात् | 
ननु अस्ति प्रमाणम्-'अनयोः area एषां सारूप्यम्’ “तन 

arman “ असौ वा तेन सहच्ाः? इत्यादिज्ञानं सामान्यसत्ता- 
वबोधक( क॑) अप्रतिपन्नसामान्यस्य नोपपद्यते | अस्ति त्विदं 

20विज्ञानं बाधाविकलं जातितनुञ्यवस्थापकम्; तदेतदयुक्तम्; कि 
निमित्तभूतेन तेन एवंविधं ज्ञान सुत्पाद्यते, कमेतापन्नेन वा? तद्यदि 
निमित्तभूतेन उत्पाद्यते; तदा न सामान्यं कल्पनीयम् , असा- 
मान्यात्मकमेव निभित्तमित्थम्भूतसामान्यज्ञानोत्पाद्नाय, अलं 
सामान्यकल्पनया | अथ कर्मेतापन्नेन उत्पाद्यते; तदसत् ; नैवाऽ- 

25बभाति विज्ञाने सामान्यं घृत्तेरविपर्यासितसंविदाम्। ननु साद- 
इयमवभाति; सत्यम्, अवभाति, नापहयते अपि तु-ट्रव्यशुणक- 
मोत्मक सत् पाचकादि भेदेषु-यथा एषां पाचकत्वम्, एते पाचकाः, 
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तत्पाचकसरचोऽयम्, असौ अनेन सदृश इति विशोषादावापि 
दरष्टव्यम्। अत्रापि सामान्यपरिज्ञसिरिति चेत; न; सूत्नव्याघातात- 
“सामान्यविदोषेषु सामान्यविद्षोषाःमावात तत एव ज्ञानम्? 
[ वेशे. ८। १।५ ], अनिष्ठा च-विदेषेषु सामान्ये परिकल्प्यमाने 
सति सन्देहः, सति सन्देहे तेषु विशेषान्तरं परिकट्पनीयम् , 5 
पुन! सामान्यम् इत्यनिष्ठा इत्यलम् असदु हाऽभिनिवेशेन | 

अथ भिन्नाभिन्नं सामान्यं wate: प्रातिपाद्यते-आकार- 
भेदेन व्यक्तिभ्य उपलभ्यते इत्यथोन्तरम्, देदाभेदेन तु नैव 
उपलभ्यते इत्यव्यतिरिक्ते( क्तं ); तदेतन्महासुभाषितम, न 
देशभेदेनेव वस्तूनां भेदः अपि तु आकार भेदेनैव भावा भेद्सुप-!0 
थान्ति। यथा च आकार भेदो नास्ति तथाऽनन्तरसेव निबेदितम्। 

[ § ३. प्रसङ्गात् समवायस्य निरसनम् ] 

सामान्यं समवायवृत्त्या व्यक्तिषु ada इति। न चासौ 
विद्यते। समवायो हि-व्यावृत्तैकस्वभावः, अनुगतैकस्वभावो वा? 
तद्यदि व्यावृत्तैकस्वभावः, कस्यासौ समवायः, सरवतो व्यावृत्तेः! 5 
नीलादिवत्। अथ अनुगतैकस्वभावः; सामान्यम् तहिं, न 
समवायः, नित्यस्य सतोऽनकत्रवृत्तेगोत्वादिवत्, उपपादक- 

प्रसाणाभावाच। ननु प्रत्यक्षवुड्यवसेयोऽसौ; तद्युक्तम्; किं 
सम्बन्धवुद्याऽध्यवसीयते, आहोस्विद् इहवुड्या, समवाय- 
TAT वा उच्यत? | 20 

तद्यदि सम्बन्धबुड्या; कोऽयं सम्बन्धः? कि सम्बन्धजाति- 
युक्तः सम्बन्धः, आहोस्विद् अनेकोपादानजनितः, अनेकाश्रितो 

वा, सम्बन्धवुडिविरोषो वा, सम्बन्धवुड्युत्पादको वा, सम्बडा- 
(न्घा)कारो वा? तद्यदि सम्बन्धजातियुक्तस्ते सम्बन्धः; सोऽनु- 
पपन्नः; समवायाऽसस्बन्धत्वप्रसङ्गः। अथ अनेकोपादानजनितः2ऽ 
सम्बन्धः; तदा कुम्भादेरपि सम्बन्धत्वप्रसङ्गः। अथ अनेकाञ्रित; 
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सम्बन्धः तदा घरजात्यादेः सम्बन्धत्वं प्रसज्यते। अथ सम्बन्ध- 

वुड्युत्पादकस्ते सम्बन्धः उच्यते; तदा लोचनादेरपि सम्बन्धत्व- 
प्रस: | अथ सम्बन्धवुद्त्यवसेयः सम्बन्धोऽमिधीयते; तदा 

कौलेयककरिकुमारादिष्वपि सम्बन्धाव्द्च्युत्पाद्ने सस्बन्धत्व- 

ऽत्रसङ्ः। सम्बन्धेतरयोः एकविज्ञानविषयत्वे इतरस्य सम्बन्धरू- 

UAT MAT | अथ सम्बन्धाकारः सम्बन्धः; संयोगाऽभेदप्रसङ्गः | 
अवान्तरगणिकाकारस्तु यथा न ATH तथा पुरस्ताइुक्तमेव 

दूषणम् । 
अथ (gw तन्तुषु पटः? इति इहवुड-याऽध्यवसीयते; न; इह- 

10बुड्धेरधिकरणसंविद्रूपत्वात् | न चास्मिन्ना( नचान्यस्मिन्ना )कारे- 
प्रतीयमाने अन्यत् परिकल्पयितुं न्याय्यम्, अतिप्रसङ्गात्। अथ 
समवाघवुङ्याऽऽत्मसात्क्रियत; सोप्यनुपपन्न एव, QAI- 
वुडेरनुपपत्तेः, “ अयं तन्तुः, अयं पट), अयमनयोः समवायः ? इति 

न जातु जानते जनाः । 

अथ अनुमानेन अनुमीयते; बे अनुमाने-रष्टम् , सामान्यतो 
Deg च। न इष्टम्; प्रत्यक्षव्यतिरेकात्। सामान्यतो दृष्टमपि नास्ति; 
लत्प्रभवकाया लुपलब्घे; । 

नन्विहवुडिरेव समवायज्ञापिका-इह तन्तुषु पट? इति प्रत्यय; 
सम्बन्धनिमित्त;, अबाधित-इहप्रत्ययत्वात, इह कुण्डे दावि? इति 

प्रत्ययवत् | किमनेन अनुमीयते-कि निसित्तमात्रम्, उत सम्बन्धः? 
ae निसित्तमात्रम्, ततः सिडसाध्यतया संबोधयितब्य; | अथ 
सम्बन्धः; संयोग;, समवायो वा ? संघोगानुमाने उपगमहानिः | 
समवाधानुमाने सम्बन्धव्यतिरेकः। न चान्यस्य सम्बन्धे अन्यस्य- 
गमकत्वम् , अतिप्रसङ्गात्। न जातु देवद्त्तनयनकुटसम्बन्धे यज्ञ- 

दत्तेन्द्रियं रूपादिकमथे करणत्वसाम्यात् प्रकाशयद् TSA | एवं 
25सति सामान्यसमवायविरहे कथं द्रव्यादि व्यवस्था इति 
चिन्त्यते । 



१. न्यायसमतस्य प्रत्यक्षलक्षणस्य परीक्षा । ९ 

अथ तदत् सत्य(अथ तदंशज)जलप्राप्त्या अव्यभिचारिता 
ज्ञायते; तदयुक्तम् ; अन्त्यावयविद्रव्याणां जनकत्वव्यतिरेकात्। 
न च उदकव्यक्तीनां नानात्वमस्ति, यथा च न विद्यते तथा 
निवेदितं पुरस्तात्। 

faa, प्र्वा्तिसामर्थर्येन अव्यभिचारिता पूर्योदितज्ञानस्यः 
ज्ञाप्यते-किं लिङ्गभूतेन, आहो अध्यक्षात्मकेन ? तद्यदि लिङ्ग- 
भूलेन; तदयुक्तम्; तेन साकं सम्बन्धानवगतेः। अवगतो वाऽलं 
प्रथत्तिसामथ्येन | अथ अध्यक्षात्मकेन; तद्युक्तम्; पूर्वोदित- 
प्रत्यस्तमितेन साकं संन्निकषोऽभावात् | ताद्िषयविज्ञानं न 
प्रत्यक्षफलं निरालम्बनत्वात् केशोण्ड्कादिसंवेद्नवत्। न विज्ञा-10 

 नस्वाभावोऽवभाति, न भावः तद्भावात्। 

अविद्यमानस्य विषयाथों वक्तव्यः - किम् आकारापेकत्वेन 
वा, महत्त्वादिचमोंपेतत्वेन वा, सत्तामात्रेण वा, सहोत्पादेन वा? 

ada प्रत्यस्तमितत्वात् कथमसौ विषयः ? तङि षयत्वे केशोण्डु- 
कादिविज्ञानस्येव मिथ्यात्वे बीजमन्वषणीयम्। आत्मसत्ता-15 

मात्रेण मिथ्यात्वे सर्वस्य मिथ्यात्वमापद्यते ततः Cus Wu: 
eara 

अथ अन्यथाऽव्यमिचारित्वं गृहयते-आत्मान्त।करण- 
सम्बन्धेन उत्पन्नं विज्ञानस् अव्यभिचारिताविशिष्ट॑ प्रद्योत्यते; 
तद्युक्तम्; तद्व्यभिचारित्वं ASAT चा, तत्स्वरूपं वा? तद्यदि 20 

तडमे;-स नित्यः, अनित्यो वा? यदि नित्यः ; तदा जातिदोषेणा- 
पोपोदि(णापोदि)तो वादितव्यः। 

अथाऽनित्यः-स पर्वोत्पन्न;, सह, पञ्चाङा जातः ? तद्यदि 

qaaa: तदा कस्यासौ धमेः? न हि घर्मिणमन्तरेण धमो 

भवितुमईति, सर्वतो व्यावृत्तरूपत्वात् कः कस्येति वक्तव्यम् 125 

“अथ सहोत्पन्नः; कस्तयोः सम्बन्ध इति वक्तव्यम् | तादा- 
& त, 
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त्स्यतढुत्पत्तिसमवायसम्बन्धाभावे सति षष्व्यथों वक्तव्य: 
: तस्य अव्यभिचारित्वम् ? इति । अथ एष्ठोत्पन्नस्तर्हि पूर्व 
व्याभिचारिता विज्ञानस्य प्राप्नोति। न च आध्यात्मिकोऽव्याभि- 

चारिरूपो धर्मोस्ति खुखादिव्यतिरिक्तः, तत्प्रतीत्यसंमवेन 

5स्वयमनभ्युपगमात्। यदि च अव्यभिचाराद्यो धर्मा अथान्तर- 
भूताः अभ्युपगम्यन्ते तैरवच्छिन्न विज्ञानं सामग्या अवस्थापक- 
सुद् घुष्यते; तचानुपपन्नम ; प्रत्येकमनेकविरोषणावच्छिन्नविज्ञान- 

प्रतिपात्तकालावस्थानायोगात् „ ज्ञाप्यज्ञापकयोर भावे क्त मात्र- 
प्रबन्धि ज्ञानं स्यात् | 

10 अथ तत्स्वरूपमव्याभिचारित्वम्-तत्किं स्वसत्तासाचाऽन- 
रोधेन, अर्थान्तरसत्तानुरोधेन वा ? तद्यदि ज्ञानसत्तामाचतैवाऽ- 
व्याभिचारित्वसुच्यते, तदा केशोण्डुकसंविदोऽपि अव्यभिचा- 
रिता स्यात्। नच ज्ञानसत्तामात्रानुरोधेन ज्ञानं व्यभिचार्य- 
व्याभिचार Wr Said | 

15 अथ अर्थान्तरसत्ताचुरोधेन अव्यभिचारित्वम्-किम् अनु- 
पकारकाऽ्थान्तरसत्तानुरोघेन, आहोस्विद् उपकारकाऽर्थान्तर- 
सत्तानुरोधेन? तद्यदि तावद् अनुपकारकाऽथान्तरसत्तानुरोघेन, 
तदा केशोण्डुक-इन्दुयसंविदोप्यव्यभिचारिताप्रसङ्गः | 

अथ उपकारकाऽ्थान्तरसत्तानुरोधेन अव्यभिचारिता-किं 
20प्रतीयमानाऽरथान्तरोपकारकसत्ताचुरोधेन, लद्िपरीतार्थान्तरो- 
पकारकसत्तानुरोधेन वा ? तद्यदि पूर्वपक्षाभ्युपगमः, तदा अती- 
तांऽनागतानुमानचिज्ञानस्य योगिप्रत्यक्षस्य च चोदनावचन- 
जनितविज्ञानस्य वाऽव्याभचारिता न भवेत तदवगतोपकार- 

* 
कार्थाभावात्, भावे वा वितानक्रियालोपप्रसढग:। अथ उत्तरो 

25मतः ; तदा केशोण्ड्क-इन्दुदयसंविदोऽव्याभिचारित्वं प्रसञ्यते 
इत्यसदुहीतम् । | 

क “ वितान ! ' क्रिया ” अनयोमैध्ये अखिलेति छिन्नं बत्तते | 
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किञ्च, तबिज्ञानस् अव्याभिचाथवगर्त सामग्रया ज्ञापकम् , 
अनवगत वा ? यद्यवगतम्; तस्यावगतिः आत्मसंविटूपा वा, 
ज्ञानान्तरवेद्या वा? तद्यद्यात्मसवेदनरूपावगति:; तद्युक्तम्; 
द( स्व )यमनभ्युपगमात् | अभ्युपगमे वा उपगमावेरोध: | 

“oe DN ~ ल अथ ज्ञानान्तरदद्यं वात्सि; विज्ञानयोभंदे बीजमन्वेष्टव्यस्। 5 
ज्ञानमज्ञानाकारात् ज्ञानात्मतया व्यावत्तेते ज्ञानान्तरात्तु कथं 
व्यावत्तते ? -कि ज्ञानात्मतया व्यावत्तेते आहोस्विद् आकारान्त- 
रेण ? तद्यदि ज्ञानात्मतया व्यावत्तेते; तदा अन्यस्य ज्ञानात्मता 
निवत्तते तोयादेयेथा | 

अथ आकारान्तरेण; आकारान्तरस्वीकरणे ज्ञानाकाराविरहः!0 

स्थात् आकारयोस्तादात्म्याऽयोगात्। तादात्म्ये वा एक तदस्तु 
ज्ञातं( ने ) अज्ञातं( न॑) वा? यदि ज्ञातं( नम्); न तहि आकारा- 
न्तरेण व्यावत्तेते किन्तु ज्ञानात्मतयैव, अन्यस्य अज्ञानात्मकत्व- 
प्रसङ्गः। अथ अज्ञात(न); सिड नः समीहितम् | अथ ज्ञानत्वं 
व्यावत्तकम् , तत्केन व्यावत्तेते इति पूर्वो क्तमनुसत्तेव्धम्। विज्ञा-15 
नान्तरवेद्यमपि न संभवात | 

अथ न वेद्यते; तदस्तीति कथं पुनर्वेत्सि ? अनेनैव यत्मेना 
सत्येतरविज्ञानयोविभागा भावोऽभ्युपगन्तच्यः | अतोऽव्यभि- 
चारिपद्मपार्थकम् | 

[ § ४. प्रकारान्तरेण अव्यभिचारिपदस्य निरास; । | 20 

इतोप्यपार्थकम्-इन्द्रियार्थसन्निकषेपदेन अपोदि(हि)त- 
त्वात्। नहि केशोण्ड्कविज्ञानस्य नयनार्थसन्निकर्षोङ्गातिरस्ति। 
नन्वस्ति मरीच्युद्कविज्ञानस्य, तद्पनोदाय अव्याभिचारिपदम् ; 
aa; यत उदकं प्रति भाति, न च तेन सह सम्बन्धोऽस्ति। विद्यसा- 

नेन साकं सम्बध्यते नाऽविद्यमानेन। तत्सम्बन्धे वा, न तादिषयो-25 
(ये) मिथ्यात्वसिहोपपद्यते सत्योद्कसंवेदनवत्। 
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ननु यद्यपि प्रतीयमानोदकेन सह सम्बन्धो नास्ति चक्षुषः , 

तथापाप्या( थाघ्या )लस्व्य सरीचिनिचयेन साक सम्बन्धोऽस्ति, 

तस्यैव आलब्बनत्वात् acai प्रति प्रवत्ते, अत एव सिथ्यात्वम्, 

अन्यदालस्वनस् अन्यच्च प्रतिभाति | 
5 [ § ५. प्रसङ्गादालम्बनपदार्थस्य परीक्षणम् । | 

कोऽयमालम्बनाथो नाम येनेद्सुदू घुष्यते - अन्यदालम्बनं 

चान्यत् प्रति भातीति -किं विज्ञानजनकत्वम्, आकारापेकत्वम्, 

विज्ञानाधिकरणत्वम् , विज्ञानावभासितता वा? तद्यदि विज्ञान- 

जनकत्वमालम्वनाथः; तदा नयनालोकादेरपि आलम्बनत्व 

10प्रसञ्चते। अथ आकारार्पकत्वमालम्बनत्वम् ; तदयुक्तम् , नैया- 
यिकसमयेऽनभ्युपगमात्। यथा च विषयाकारो विज्ञाने न 
युज्यते तथोपरिछ्टात् प्रतिपादयिष्यामः | अथ षिज्ञानाधिकर- 
णत्वनालम्वनत्वम्, [नः] न मरीचिचकोत्कलितसुदीयते ज्ञानम् 
अपि तु आत्मसमचेतमात्मानमासा दयते। अथ विज्ञानावभासि- 

Laat आलम्बनत्वम्; लदा उद्कचिज्ञाने उदक प्रतीयते न 

सरीचयः | 

अथ उद्काकारतया मरीचय एव प्रतीयन्ते; स उद्काकारो 
भरीचिभ्यो व्यतिरिक्तोड्व्यतिरिक्तो वा ? तद्य्यव्यतिरित्तःः ; 
स तात्तिवकोऽतात्तिवको ar? यदि तास्विक; ; कथं तद्चगतेमि- 

20थ्यात्वम् ? अथाऽतास्विकः ; तदा सरीचीनामपि अतात्त्विकत्वं 
पसज्यते। अतात्तिवकोद्कतादात्म्ये सति तदुद्कज्ञानमतथ्यम्। 
किसुक्त भवति ? मरीचिविज्ञानमतथ्यम्। एकस्मिइचोदकाकारे 
प्रतीयमाने केन एतदाख्यातम्-मरीचयः प्रतिभान्ति देवाना- 
म्प्रियस्य ! 

25 अथ अरथोन्तरभूतः; तर्हि न वक्तव्यम् - मरीचय उद्काकार- 
तथा प्रतीयन्ते उद्काकारान्तरिता मरीचयः | अथ केशोण्डुक- 
विज्ञाने किमवभाति ? किमालम्बते ! केशोण्डुकस्यैव आलम्बनत्वं 
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प्रतीयमानत्य च तथा vumers आलम्बनत्वं प्रतीयसानत्व॑ 
च, नालम्वनान्तरं परिकल्प्यम् | न चोद्कज्ञानस्य प्रतीयमानो- 
द्काऽन्यारम्ब( न )त्येन मिथ्यात्वम् अपि तु अभावात् तात्त्वि- 
कत्वेन, अन्यथा केशाण्डुकर्सचिदोऽपि मिथ्यात्वं ब प्राप्नोति, 
अन्यालम्बनव्यतिरेकात् । 

यदप्युक्तसू-मरीचिदेदा मति गमनात् मरीचीनासालम्बन- 
त्व॒म्; यद्येवं देशस्यापि आलम्बनत्वमनया रीत्या उपपद्यते | 
नच अवभातो दकभिन्नार्थसन्निकषेजत्वम् उद्कविज्ञानस्य TT- 
पद्यते, सत्योदकञ्षानेऽदष्टत्वात्, अन्यथा अनुमयदहनज्ञान- 

स्यापि इन्द्रियार्थसन्षिकषेजत्वमापनीपद्येत आत्ममनःसन्निक्-10 
जत्वात्। अथ ग्रतीयनानदहनेन सह मनसो नास्ति सम्बन्ध! : 

तदिहापि प्रतीयमानेन अम्भसा सह नास्ति सम्बन्धः चक्षुषः। 

तस्मादव्याभिचारिपदं न यदुक्तम् इन्द्रियार्थ सन्निकषेपदेनापोदि- 
तत्वात् | 

[ § ६. पुनः प्रकारान्तरेण अव्यसिचारिपदस्यापकरणमू । | 15 

इतोप्यनुपपन्नम् , अपोहथज्ञानाऽसंभवात्। अथ मरीच्यु- 

द्कविज्ञानाय( प )निनी(नी)षथा उपादीयते; तत्कथमपन्नीयते! 
अविद्यसानोद्कविषयत्वात्। यद्यबिद्यमान( नं); कोऽयं विष- 

याथः ? पूर्वोदितमनुसरणीथम् । यदि तत्नोदर्क प्रा^भाति 
कर्थं नास्ति ? सत्यम् , प्रतिभाति, किन्तु अतथ्यं त्रातिनाति | 20 

अतथ्यता का ?--किं प्रतीयसानस्याऽभावः , उत प्रतीयमान 

wa अभावः ? तद्यदि प्रतीयमानस्य अभावः-स कि तदैव, 

आहोस्वित् कालान्तरेण? uf तदैव; स किम्व(किमव)गतः, 

अनवगतो वा? थव्यवगतः; स केनावगम्यते किसुद्कविज्ञानेन, 

ज्ञानान्तरेण वा! तयद्ुद्कज्ञानेन; तन्न; तस्य उद्कविषयत्वात्।25 

तद्विषयत्वे वा न तरिं ' उद्कज्ञानं भ्रान्तम्? इत्युपपद्यते अभाव- 
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विषयस्य परमार्थसत्त्वात् | नच उद्काकारावगाहिनि विज्ञाने 
तोथविनिवृत्तवो5व'भान्लि आनिप्रसडगात्। अथ ज्ञानान्तरेण; न; 

ज्ञानयोगपद्यासम्भवात | 

यदि च अभावज्ञानेन अभावव्यवस्था क्रियते भावज्ञानेन 
5च भावव्यवस्था, तदा उद्कस्य भावाभावी एककाली स्यातास्। 
अथ भावज्ञानं भावव्यवस्थां न करोति अभावज्ञानं च अभाव- 
व्यवस्थां करोति | अहो राजाज्ञा नैयायिकपशोः । यदि च 

भावज्ञानं भादव्यवस्थां न करोति तदा सवेभावेषु अनाइवास- 
प्रसङ्गः। तत्प्रसक्तौ अभावस्याप्यनवस्थितिः, तद्नवस्थितौ च 

1(लत्त्वोपष्ठव! स्यात् | अथाऽनवगतः ; सोऽस्तीति कथं पुनर्वल्सि ? 
अथ कालान्तरे; तदा न किञ्चिद् बाध्यते सत्योद्कस्यापि काला- 
न्तरऽभायोपपत्तः । 

अथ प्रतीयमान एव अभावः ; कर्थं तङिषथज्ञानस्य सिथ्या- 
त्वसुपपद्यते प्रतीयमानस्यैव अभावस्योपपत्तेः ? नच भावाकारे 

1ऽप्रतीयमाने अभावकल्पना न्याय्या अतिप्रसङ्गात्, अन्यथा 
रूपादौ प्रतीयमाने रसादिकिल्पना कत्तेव्या । न च कियते, तथे- 
हापि उदकं प्रतीयते | ननु तीयते किन्तु अतथ्यम्; यद्येवम् 
उद्कप्रपञ्चोऽयं दीर्घोद्कं मधुरोदकमिति यथा | नन्वत सर्वासु 
अवस्थासु उदकं प्रतीयते लेन तारु अम्भ! प्रकल्प्यते। यद्येवं 

20तदिहापि अवस्थाङ्येपि saa प्रतीयते सत्योदकमसत्पोदर्क च। 
सत्योद्कज्ञाने सत्योद्कमवभाति नाऽसत्योद्कमनुद्कं वा | 
तथा असत्योद्कज्ञानेऽसत्योद््कं प्रतिभाति न सत्योद्कमनुदकं 
या, स्वविषयपर्यवसायिन्यो हि वुडयः ॥ छ॥ 

अथ वाध्यमानत्वेन मिथ्यात्वमिति चेत्; किं बाघ्यते-अथे!, 
25 ज्ञानम् , उभयं वा? यद्यथस्य वाधा; स केन वाध्यते ? किं स्वय- 
मेव आत्मानं बाधते, आहो अर्थान्तरेण, ज्ञानेन वा? यादि 
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स्वयमेव आत्मानं बाधते; तदा बाधा तेन कियते, ज्ञाप्यले वा? 
यदि कियते; अव्यतिरिक्ता, व्यतिरिक्ता वा ? यद्यव्यतिरिक्ता : 
तदा बाधा क्रियले इति आत्मा अनेनोत्पाद्यते। तच न जाधटीति 
स्वात्मनि क्रियाविरोधात् । अथ व्यतिरिक्ता कियते; तथापि 
विद्यमानस्य aged न प्रतीयमानस्याऽपलापः | 5 

अथ बाधा ज्ञाप्यते; साप्यभिन्ना, भिन्ना वा? यद्यमिन्ना: 
तदा बाधा तेन ज्ञाप्यते | किसुक्त भवाति? उदकं ज्ञाप्यते | अथ 
भिक्षा; तदा विद्यमानस्य ज्ञापकत्वं सिड प्रतीयमानस्य ats- 
स्तित्वम् | 

अथ अथान्तरेण बाध्यते; तथापि विद्यमानयोर्वाध्यबाधक-10 
भावो भूपालयोरिव, IARA बाध्यबाधकभाव उपपद्यते | 
बाधापि तेन प्रतीयमानस्य-किं क्रियते, ज्ञाप्यते वा? यदि 
कियते; अव्यतिरिक्ता, व्यातिरिक्ता वा ? थद्यव्यातिरिक्ता; तदा 
अव्यतिरिक्ता बाधा उत्पायते। किमुक्तं मवेत्? उद्कसुत्पाद्यते। 
तढुत्पादने च तत्संविदोऽमिथ्यात्वम्। अथ व्यतिरित्तोत्पाद्यते;15 
तथापि तोयसम्बन्धितयोपलव्धेरम्भस उपपत्तिने जातु देवद्त्त- 
स्याऽसत्त्वे तन्नयनव्यचहारसिडिः। अथ ज्ञाप्यते; तदा साऽव्यति- 
रिक्ता, व्यतिरिक्ता वा? यद्यव्यतिरिक्ता ज्ञाप्यते; तदा बाधा तेन 
ज्ञाप्यते। किसुक्तं भवति? उदकं ज्ञाप्यते। अथ व्यतिरिक्ता सती 
ज्ञाप्यते; तथाप्युदंकस्येथं बाधेति अन्यतन्त्रतया प्रतिभासनात्20 
नात्यन्ताभावोपपत्तिः। तस्मादथोन्तरेणापि न बाधोपपत्तिः। 

अथ ज्ञानेन वाध्यते; कि तद्विषयेण, अन्यविषयेण, निर्वि- 
षयेण वा? यदि तद्विषयेण; तदा तत् स्वरूपं विधत्ते न तु विपर्था- 
सयति तदाकारप्येवसितरूपत्वात्। अथ अन्यविषयं बाधकम् ; 

तदापि न युज्यते, यदू ceed तत्तस्यैव सत्तां विधत्ते नत्वन्यस्थ25 
विधायकं प्रातिषेधकं वा । स्वविषयपयेवसायिन्यो हि quem: 
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अथ निविषयेण aret; द् विद्घाति प्रातिषेधति या 
निरविषथत्वादेव | 

अथ ज्ञाने बाध्यते; लस्यापि बाधा का ?- कि स्वरूपव्यावृत्ति 
रूपा, स्वरूपापह्नवरूपा वा, विषयापहारलक्षणा वा? तद्यदि स्वरूप 
उव्यावरत्तिरूपा बाधा, तदा सर्वे बाधित॑ स्यात् विज्ञानस्य विज्ञा- 
नान्वरेण AA निव )त्येमानत्वात्। अथ स्वरूपापहृ वरूपं( पा); 
ae; मिथ्योदकविज्ञानस्थापि अनुजूयमानत्वात् | अथ 
विषयापहारलक्षणा बाधा उच्यते; सापि न युक्ता। यथा च विष- 
यापदारो न शाक्यते कत्तु तथाऽनन्तरमेव निवेदितम् | 

10 यदि न arena किमित्यसौ अर्थाकियां न करोति भाषः? 
केयम् अर्थक्रिया या तेन न सम्पाद्यते पुसाम्-किं विज्ञानरूपा, प्रवृ- 
त्तिरूपा, MAST, सुखदुःखोत्पादभोगरूपा वा? तद्यदि विज्ञान- 
लक्षणां न करोति; तद्युक्तम्; विज्ञानलक्षणामथीक्रियां «viera 
तोयम्। अथ पत्ृत्तिरूपां न करोति; तद्युक्तम्; प्रवृत्षिहि 

15पुरुषेच्छानुविधायिनी नाथस्वरूपभावामावावनुगमयति। पुरुषो 
हि कामतः प्रवत्तते वा न वा, नहयेतावता तद्भावसिडिः 
अथ प्रासिरूपाम् अर्थकियां न करोति तेनाऽसत्त्वम्; तदप्ययुक्तम्; 
चन्द्राकेग्रहनक्षत्रतारकादेः प्राप्त्यभावेऽपि सत्त्वसंभवात् | अथ 
सुखदुःस्वरूपाभर्थकियां न करोति-कि gaat सुखं न करोति 

20आहो देहसम्बन्धजम् ? तद्यदि द्शीनजं न करोति; तद्युक्तम् ; 
करोत्येव | अथ देहसम्बन्धजं न करोति; तदा चन्द्राकंग्रह- 
नक्षत्रादी व्यभिचारः तेषां देहसम्बन्धजसुखजनकत्वं नास्ति, 
अथ च सत्त्वम्। न च अर्थक्रियाऽकर्त्तत्वेन वस्तूनामसत्त्वं ्वहे- 
तोरेव विज्ञामजननमात्रस्योत्पत्तेः; सहकारिविरहाद्वा न करोति। 

25 किञ्च, अर्थक्रियां न करोति-किमेकस्य प्रातिपत्तः, सर्व 
प्रतिपतणां वा ? तद्यदि एकस्य प्रतिपत्त्रर्थक्रियां न करोति 

QU 
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तेना5सस्वम् ; तदा चन्द्राकग्रहनक्षत्रतारकादी व्यभिचारः BA- 
ष्वर्थे च। अथ सर्वेप्रातिपत्तणामर्थक्रियां न करोति तेना5सत्त्वम् ; 
एवं aR सवेभावानामसत्त्वप्रसङ्गः। नाहि सब भावाः सवे- 
पुरुषार्थहेतवः । न च सर्वषुरुषार्थक्रियाविदीनमेतद् इत्यवगन्तुं 
पार्यते अर्चाग्विदा। तस्मात् स्थितमेतद् अव्यमिचारिपदम- 
नथेकम् | 
[ § ५, भ्रमस्य स्मृतित्वं स्वीकुवतां प्राभाकराणां मतस्य विकल्प्य निरसनम् i] 

अन्ये तु मरीच्युद्कविज्ञानस्य स्मृतित्वं प्रातिपच्यन्ते न 
भ्रान्तिरूपताम् | तस्य कथं स्ट्रतित्वम्-किलुद्कणृहीतित्वेन, 
गृहीतोदकणहीतित्वेन वा, उदकग्रहणानन्तरकालभावित्वेन!0 
वा, निर्विषयत्वेन वा, “ यमहमद्राक्षम् ? इत्यनेनाऽऽकारेण उप- 
जायमानत्वेन AT ? 

तद्यदि उद्कग्हीतित्वेन; तदा सर्वोदकविज्ञानानां स्थातिट्व- 
प्रसङ्ग; | 

अथ गृहीतोदकगशणश्हीतित्वेन स्मृतित्वम्; तदाऽऽद्यस्थापि!ऽ 

गृहीतोदकणहीतित्वे स्मृतित्व प्रसज्यते, ग़हीतोदकग्राहित्वा- 
विशेषात्। आद्यस्य ग्रहीतोदकग्राहित्वं नास्ति; तदानीं भिन्न- 

विषयत्वम्, भिन्नविषयत्वे च दितीयस्यापि ग्रहीतग्राहित्व 
विहीयते। अथ एकविषयत्वम्; आयातं तहिं प्रथमस्यापि ग्रहीत- 
ग्राहित्वम् , अविरिषष्टार्थगह्ीतिरूपत्वात्, प्रथमोत्तरविज्ञानवत्।20 
थथा एकनीलस्वलक्षणग्राहकयुगपदुत्पन्नानेकविज्ञानात् नील- 
ज्ञानरूपता न भिद्यते तथेहापि । तथा, धारावाहिविज्ञानानां 
स्मातिरूपता प्राप्नोति | तथा, प्रत्यभिज्ञानस्य च गहीतग्राहि 
त्वेन स्वृतित्व mensure अथ प्रत्याभिज्ञानस्य शहीताथय्राह्वित्वं 
न विद्यते; तदा प्रत्याभिज्ञानत्वं Mada, agati vant ¦ स25 
एवायम्? इत्युपजायते। तथा, आनुमानिकमपि विज्ञान( नं) 
गृहीतार्थग्राहित्वेन . स्थातित्वमापद्यते | 

३त 
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अथ उद्कग्रहणोत्तरकालभावित्वेन स्मृतित्वम्; तदा 

संस्कारस्य स्मरणरूपता प्राप्नोति, उद्कग्रहणोत्तरकालभाचि- 

त्वेन, रससंवेदनस्थ च । 
अथ निर्विषयत्वेन स्म्रातिरूपता उच्यते; तद्युक्तम्; Ta 

5दितानुभवावोदिताथीकारावेदकत्वेन उदीयमानायाः कथं निर्वि- 
घयत्वम् ? अथ पुर्वोनुभूतार्थप्रत्यस्तमये सति समानकालाथो- 
भावान्निर्विषयता; तदा चोदनाजनितविज्ञानस्य निरविषयत्वेन 
स्मातित्वमापनीपद्यते, कत्तेव्यतारूपार्थस्य तदाऽभावात्। 'भावे 
वा कत्तेव्यरूपता नोपपद्यते । तदनुपपत्तौ सप्ततन्तुकियाया 

10विलोपप्रसङ्गः। यदि च निविषयत्वेन स्मृतित्वम्; तदा विद्य- 
मानघट-जात्यादेः स्मरणस्यास्मृतित्वपसङ्गः | 

अथ ' अद्राक्षम् ? इत्यनेनाकारेणोपजायमानत्वेन स्मृति- 
त्वम्; तद्युक्तम्; 'इहोदकम्? इत्यनेनाकारेणोपजायमानायाः 
कथम् “ अद्राक्षम् ? इत्यवरूपतोपपद्यते? अथ विप्रसुषि[त]ता 

15अनया भङ्ग्या उपजायते | 
[ § ८, प्रसङ्गात् विप्रमोषपरीक्षा । ] 

कोऽयं विप्रमोषो नास? किमनुभवाकारस्वीकरणम् , EAT- 
णाकारमध्वंसो वा, अपूवीर्थगुहीतित्वं वा, इन्द्रियार्थसन्निकषे- 
जत्वं वा, इन्द्रियाथाऽसन्निकषेजत्वं वा ? तद्यदि अनुभवाकार- 

20स्थीकरणम्; तदा स्मृतिरूपता नोपपद्यते | अथ स्मृति रूपता; 
तदाऽनुभवाकारस्वीकरणं नोपपद्यते, स्छत्यनुभवाकारयोः इतरेत- 
रपरिहारस्थितिलक्षणत्वात्। अथ स्मरणाकारप्रध्वंसः; तदयुक्तम्; 
विज्ञानस्य खयं स्मृतित्वेनाभ्युपगमात्। प्रध्वंसो हि अविज्ञाना- 
त्मकः कथं स्टतिरूपतां विधत्ते? अथ अपुवोथेविषय o थश) ही- 

25तित्वं स्मृतिप्रमोष उच्यते; तदा अत्यन्ताऽननुभूतकनकपन- 
सादिसंवित्तीनां स्ृतिविप्रमोषत्वमापद्यते। अथ इन्द्रियार्थ सन्नि- 
कर्षेजत्वं स्ृतिविप्रमोष उच्यते; तदा संवित्तीना(ना) स्ृतिविप्र- 
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मोषत्वप्रसङ्गः। अथ इन्द्रियासन्निकर्षेजत्वं स्थ॒तिविप्रमोष 
उच्यते; तदा चोदनाजानितविज्ञानस्य अनुमानोपमानविज्ञानस्य 

च स्म्तिविप्रमोषत्वमापद्यते | तस्माद् यथा यथा विचायते 
स्मृतिविप्रमोषः तथा तथा न्यायं न विषहत इति। तस्मात् 
मरीच्युद्कविज्ञानस्य न स्मरतिविप्रमोषरूपता अपि तु विपरीत- 5 
ख्यातित्वं सम्यगज्ञानत्व वा | 

[ $ ९, व्यवसायात्मकपद्स्य समालोचनम् | ] 

तथा, व्यवसायात्मकपद्मपि नोपादेयमप्रमे(मपने)याभा- 
वात् । ननु स्थाण्वादिकिऽये इन्द्रियाधसञ्चिकषोत् सामान्य- 
मात्रदरीनात् विशोषानपलब्धी सन्देइज्ञानसुपजायते तदप- 
नीयते; तस्मिन् सन्देहज्ञाने जाते किचित् प्रतिभाति आहो न10 
प्रतिभाति ? तद्यदि प्रतिभाति; स कि धमी, धर्मों वा? तद्यदि 
धर्मी प्रतिभाति; स तात्तिकः, अतात्त्विको वा? यदि तात्त्विकः; 
नापनेयता तदिषयविज्ञानस्य। अथ अतात्विक: ; तदा अव्यभि- 
चारिपदेन अपनीतत्वात् न व्यवसायात्मकपद्सुपादेयम् | 

अथ धमे? प्रतिभाति; स स्थाणुत्वलक्षणः , प॒रुषत्वलक्षणः,15 
उभयं वा? तद्यदि स्थाणुत्वलक्षणो ध्मः प्रतिभाति; स तात्तिव- 
कोऽतात्त्विको वा? यदि तात्त्विक; कथं ACE: सन्देहरूपता, AT- 
स्विकाथगही तिरूपत्वेन सत्योद्कसंवेद्नवत्? अथ अतारिवक:; 
तदा अव्यभिचारिपदेन अपोदितत्वात् न व्यवसायात्मकपद्- 
शुपादेयम्। अथ पुरुषत्क्लक्षणो धमः प्रतिभाति; असावपि? 
तात्तिविकोऽतात्तिवको वा? यदि aan: कथं age: सन्देह- 
रूपता ? अथ Terum तदा अव्यभिचारिपदेन अपोदि- 

तत्वात् व्यवसायात्मकपद्ं न साधीयः | 

अथ उभयं प्रतिभाति; तदा उभयोस्तात्तिवकत्वम् , अतार्ति- 

कत्वं वा, अथ एकस्थ तात्तिकत्वम् , अन्यस्य अतात्त्विकत्वम 22: 

तद्यदि उ भयोस्तात्त्विकत्वम्ः तदा तबिज्ञानस्य तात्त्विकत्वमेव, न 
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सन्देहात्मता | अथ उभावप्यतात्तिवकौ; तदा तदिज्ञानस्य विप- 
येयरूपता, न सन्देहात्मता | अथ एकस्य तास्विकत्वमन्यस्या5- 
तास्विकत्वस् ; तदा तदेव ज्ञानं व्यभिचारि तदेवाऽव्यभिचारि- 
अतास्विकाथेगही तिरूपत्वाद् व्यभिचारि, तास्विकार्थगही ति- 
ऽरूपत्वादव्यमिचारि | एतेन डिचन्द्रज्ञानसुदाटितम् । तत्र हि 

व्याकार! प्रतिभाति न गुणाकार: | 

अथ सन्दिज्धाथोकारप्रतिभासि सन्देहज्ञानमिति चेत्; 
स सन्द्ग्धोऽर्थो बिद्यते वा न वा? तद्यदि विद्यते; कथं तत्संचे- 
ga सन्देहरूपता अबाधितार्थगहीतिरूपत्वात् सत्योदक- 

10संवेदनवत् ? अथ न विद्यते; तदाऽव्यमभिचारिपदेन अपोदित- 
त्वात् व्यवसायात्मकपद्मपार्थकम् | 

अथ न fet प्रतिभाति; न तहिं तस्य इन्द्रियार्थ- 
सन्निकर्षज[त्वम्], ्रान्तोदकविज्ञानवत्। तस्माद् व्यवसाया- 
त्सकपद्मपि अनुपादेयम् | 

[ $ १०, अव्यपदेशयपदस्यासाधुत्वे लक्षणसारअन्थस्योळेखः | ] 
15 अव्यपदेश्यपर्द च यथा न साधीयः तथा लक्षणसारे द्रष्ट- 
व्यम् ॥ छ ॥ 

[ $ ११. इन्द्रियार्थलल्निकर्षोत्पन्नपद्स्य समीक्षा । ] 
तथा, इन्दरियार्थसन्निकर्षजत्वमपि नो पपद्यते तद्गत्यभावात्। 

इन्द्रियार्थसन्निकषों हि व्यवहिताथानुपलब्धिलिङ्गो वा, आ- 
[ वरणलिङ्गो वा ], तदुत्पादितघटादिज्ञानावसेयो वा? तद्यदि 

20व्यवहिताथोनुपलब्धिलिड्ग:; तद्युक्तम्; तेन सह सम्बन्धाऽन॒- 
पपत्तेः, तद्भावेप्यनुपलम्भसङ्गावद््दनात् | यद् भावेऽपि यस्य 
सद्भाव; स कथं तत्सङ्गावावेदकः ? 

अथ आवरणलिङ्गः ; तद्युक्तम् ; तेन सह संमतिग(संग)- 
तेरभावात्, तद्भावेऽपि सद्भावद्शनात् , तद्भावे वा आचरणा- 

25नथेज्य(क्य)म् | तदभावे तङ्गति; कथम् ! 
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अथ तद्भवकुम्भादिज्ञानेन अवगम्यते; तदयुक्तम्; AJAA- 
गतौ तदुद्धवत्वस्थानवगतेः | पिदाचपरमाणुमहेरवरकल्पोऽसौ 
सन्निकर्षः। कथं तदायत्ता वेद्यते ज्ञाने? कथं च तद् इन्द्रियार्थ- 
सन्निकषेसावेद्याति ज्ञानम्-किं विज्ञानाकारतया, आहो कायो- 
कारतया, इन्द्रियार्थसन्निकषेजन्याकारतया वा? 5 

तद्यदि ज्ञानस्वभावतया; तदयुक्तम्; तद्भावेऽपि ज्ञाना- 
कारस्य संभव उपमानादिज्ञाने । अथ कायात्मतया गमयति; 
तदप्ययुक्तम्; उपमानानुमानज्ञान-मरीचिनीलजलादौ तस्य 
सद्भावोपपत्ते।। थो येन विना भवति स कथं तस्य ज्ञापको नाम? 
अन्यथा सत्त्वादेरपि गमकत्वं स्यात् | 10 

अथ इन्द्रियार्थसन्निकषेजन्याकारतया up सू )चयतीति 
चेत्: असौ इन्दव्रियार्थसन्निकषेजन्याकारः ज्ञानाकाराद्व्यति- 
रिक्तः, व्यतिरिक्तो वा ? थद्यव्यतिरिक्तः ; तदा ज्ञानात्मता- 
MAT, नाऽऽकारातिरेकोऽन्योस्ति विभाव्यमानोऽनुमानादि- 

ज्ञानेषु यथा | आकारान्तरातिरेके वा ज्ञानरूपता हीयते | अथ15 
व्यतिरिक्तः ; तस्यैव ale गमकत्वं न ज्ञानाकारस्य। तस्याप्य- 
गमकत्वं तद्वेदनात् | 

किञ्च, तदुत्पन्नम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षाद् विज्ञानं स्वरूपेणा- 
वगाहनीयम्, ततो व्यासिस्मरणम्, ATT WANA AT, ततोऽ- 
नुसेयाचगतिरिति | न च एतावन्तं कालं विज्ञान स्थितिपद्20 
बध्नाति, आशु भावित्वेन प्रत्यस्तमिलत्वात्। अथ युङयारूढेन 
घर्मधर्सिन्यायेन परिकल्प्यते अनुमानम्; तदा अवास्तवं 
प्राप्नोति सुगतानुमानवत् ॥ छ ॥ 

[ $ १२. इन्द्रियजन्यत्वस्य प्रत्यक्षेऽसंभवप्रकटनम् । | 

तथा, इन्द्रियोत्पाद्यत्वमपि नॉपपद्यते, इन्द्रियोत्पाद्यत्वा- 
तिरेकानवगतेः। विज्ञानं स्वमावतयैव saa, नाकारान्तरेण;25 
तज्ज्ञसौ वा ज्ञानाकारविरहप्रसङ्गः। नच ज्ञानम् इन्द्रिय सम्बडं 
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इष्टं येन तद् उपलभ्यमानम् इन्द्रियं गमयाति। अथ क्रिया अन्यत्र 

करणसाध्या दृष्टा । सैव गमिकाऽस्तु यस्याः करणसम्बन्धोऽव- 
गतः। न चान्यस्य सम्बन्धे अन्यस्य गमकत्वं किश्चित्साम्याद् 
उपपद्यते। न जातु देवद्त्तनयननीलसम्बन्धे सति यज्ञदत्तेन्द्रिय 

5घटादिकमर्थम् असति सम्बन्धे करणत्वसाम्यात् प्रकादायदू 
ष्ठम् | तथा, अर्थजन्याकारोऽपि विज्ञाने अनेनैव प्रकारेण पयु- 
दस्तो वेदितव्यः । 

[ $ १३, अर्थस्यापि प्रत्यक्षजनकत्वस्वण्डनम्। | 

तथा, अर्थोऽपि विज्ञानसुत्पाद्याति-अनुपजाताऽलिरायः , 
उपजातातिशयो वा, अव्यतिरिक्तोपजातातिरायो वा, व्यति- 

10रिक्तोपजञातातिशयो वा? तद्यदि अनुपजातातिकायः करोतिः 

तदा सवेदा कुयात् न वा करणम् अकरणं वा नोपवि(प)व्येत 
तत्स्वरूपानतिवृत्तेः। तथा, अव्यतिरिक्तोपजातातिकायोऽपि न 
करोति, अकारकाकारस्यानुगतेः। अननुगतौ वा न तहि तद- 
व्यतिरिक्तोऽतिरायः | अथ व्यतिरिक्तोपजातातिशायेन जन्यते 

15तथापि नो[ पप्य ]ते, अकारकाकारानतिवृत्तः | अतिवृत्ती 
वा आयातं क्षणिकत्वम्। ततश्च नेन्द्रियार्थसन्निकषेजं विज्ञानं 
प्रत्यक्षलक्षणम् ॥ छ ॥ 

[ २. मीमासकसंमतस्य प्रमाणळक्षणस्य परीक्षा | ] 

अन्ये तु अनधिगतार्थगन्तृत्वेन प्रमाणलक्षणमभि दधति i 
ते त्वयुक्तवादिनो द्रष्ठव्याः । कथमयुक्तवादिता तेषामिति चेत्; 

20उच्यते-विभिन्नकारकोत्पादितेकार्थविज्ञानानां यथाव्यवस्थितै- 
कारथगृहीतिरूपत्वाऽविशेषेऽपि पूर्वात्पन्नविज्ञानस्य प्रामाण्यम् 
नोत्तरस्य इत्यत्र नियामकं वक्तव्यम् | अथ यथाव्यवस्थितार्थ- 
ग॒हीतिरूपत्वाविशोषेऽपि पूर्वोत्पन्नविज्ञानस्य भामाण्यसुपपव्यते 
न प्रथमोत्तरविज्ञानस्थ; तदा अनेनेव न्यायेन प्रथमस्याप्य- 

25प्रामाण्यं Tah शहीताथेग्राहित्वाऽविदोषात्। यथा एकनील- 
स्वलक्षणावभासितयुगपदुत्पन्नानेकनी लविज्ञानानां नीलैकार्थ- 
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गृहीतिरूपता न भिद्यते, तथा पूवोपरोत्पन्नविज्ञानानामपि ग्रही- 
तार्थगृहीतिरूपता न निवत्स्योति i 

अथा(थ) नियतविषयत्वं पूर्वोत्तरविज्ञानयोः-पूर्वोत्पन्नवि- 
ज्ञानम् अनधिगतारथाकारस्वीकरणसुखेन उपादीयते, उत्तरं तु 
अघिगताथाकारविषयमपजायते | यादि शहीताथविषयत्वम्ः 
कर्थ प्रातिनियतविषयत्वम्? अथ प्रातिनियतविषयत्वम्; कथं T- 

हीतार्थग्राहित्वम् , नियतविषयत्वणहीतग्रादित्वयोविरोधात्! 
यदि च नियतविषयत्वम्; तदा उभयोरपि प्रामाण्यम् अनधि- 
गतार्थगन्तृत्वाऽविरेषात् | अथ एकविषयत्वम्} तदा TAT- 
रपि प्रासाण्यमप्रामाण्य वा गृहीतग्राहित्वाऽविरोषात्। सोऽयं10 
गड्पवेशाक्षितारकविनिर्गमन्धाथोपनिपातः श्रुतिलालसानां 
gU 

नन्वधिगतविषयत्वे सत्यपि प्रामाण्याभ्युपगमे स्मृतेरापि 
घामाण्यमनुषज्यते, प्रमाणफलता at | कोऽ निवारयिता? 
स्मूतिरिहोपजायमाना-आद्यानुभवावेदिताथोकारविषया AT, 15 
अन्यविषया वा, निर्विषया वा? तद्यदि पुर्वोदितानुभवावेदि- 
तार्थाकारविषया; तदा तस्याः प्रमाणफलता नेच निवारधितुं 
पार्यते शृहीतार्थग्राहित्वाविशेषात् इत्युक्तम्। एवं च स्मरति 
ASIA सप्तमं प्रमाणं प्रसक्तं मीमांसकानाम् | 

अथ पवविज्ञानानवधारिताथेविषया; यद्येवं कर्थं तस्याः20 
प्रमाणफलत्वमपनेतुं पायते? आद्यानुभवस्यै(स्ये)व स्सृतिरूपता 
च न प्राप्नोति | दष्टश्रतार्थविषया हि स्मृतिनाग्रहीताथे- 
विषया | 

अथ निर्विषया इष्यते; तदा न शृहीतार्थग्राहित्वेन स्मृतेर- 
प्रामाण्यम् अपि तु केशोण्डुकसंवेद्नवन्नियिषयत्वेन। अपि च,25 
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यदि निर्विषया; तदा शहीतार्थग्राहिणी कथम् ? गहीतार्थ- 
ग्राहिणीति चेत्; ` निर्विषया ? इति न वक्तव्यम् | नच निर्वि- 

बया-“ मातरं पितरं शुश्रषितवानहम्? ‹ सन्ति मे पचभृत्या 

इति पर्वीनुभवावेदिताथोकार पर्येवसायिन्यो हि eye, eufe- 

ऽज्ञानेन पर्वानुभवावेदिताथोकारस्थ प्रतिभासनात्। अथ स्माति- 
विज्ञानकाले पर्वप्रबोधविषयीकृताथेस्थ प्रत्यस्तमितत्वान्न तदि- 

पयत्वम । एवं च निर्विषयत्वेन स्मतेरप्रामाण्यं न शहीतार्थ 
ग्राहित्वेन इत्युक्तम् | 

यदि च अवधारितार्थविषयं प्रमाणसप्रमाणसुपपाद्यते; 

10तदाऽनुमानज्ञानस्य अप्रामाण्यमापनीपद्येत | तदेव कथम् ? 
कथ्यते-यदेव अविनाभावसम्बन्धग्रहणकालावधारितम् अग्नि- 

त्वसामान्यं खिङ्गाजहदुत्तित त्तित्वेन प्रत्यक्षेण तदेव अनुमानादव- 

गच्छति, आहोस्वित् पावकस्वरूपम् , मत्वर्थ वा, लिङ्गव्यापा- 
रसमानकालीनता(लीना)स्तित्वं वा, लिङ्गोपसजेनत्वं वा, 

15अभ्निव्यक्तिपारतन्ऽ्यं वा अम्नित्वसामान्यस्य ? तद्यदि पू्ोवधा- 
रितसामान्यविषयमभ्युपेयते; तदा प्रामाण्यं नेव समासाद्याति 

गुहीतार्थग्राहित्वेन स्ट्रतिवदेव। तदप्रामाण्ये नाभ्निमत्त्वव्यवस्थो- 
quis: तद्नुपपत्तौ वा अथोपत्त्या अप्निव्यक्तिसंस्थितिः। 
aaga 'अमुत्राञ्नि” 'अग्निरानीयताम्! इति सकललोकव्य वहार- 

20विरहः स्यात् | अथ मा भुदेततद्व्यवहारहानिरिति चेत्पूर्वा- 
वधारितेप्य्थं अनुमानस्या(स्य) प्रामाण्यमभ्युपेथते; तदा 

अनधिगतार्थगन्तविरोषणमपार्थकं ओत्रियाणामिति | 

अथ पावकस्वरूपमनुमिसीषे; तत् लिङ्गाजहट्त्तित्वेन 

पूवेमवधारितं वा, न वा? यदि पूर्वोपलब्धम्; अधिगतार्थविषय- 
25त्वमायातमनुमानस्थ । अथ न पूर्वोपलब्धम् ; अव्यापकोऽञ्नि 
अनुमानात्तहि प्रतीयते, तदभ्युपगमे तुणजलाद्विषयसप्य- 
नुमान प्रसज्यते | 
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अथ मत्वर्थोऽनुमीयते; स पूवोवधारितो वा, न वा ? qa- 
qure; कथभनधिगताथेगन्तृविद्षेषणमनुमाने संभवाति ? 
अथ नैवाचगतः ; तदानीं जरदूणादिविषयमप्यनुसानं प्रसज्येत 

इत्युक्तम् | 
अथ लिङ्गव्यापारसमानकालीनास्तित्वम् अग्निसामा- 5 

न्यस्य अनुमीयते ; तद्नुसानव्यापारसमानकालीनास्तित्वम् अ 

म्ित्वसामान्याद् व्यतिरिक्तम् , अव्यतिरिक्तं वा? तद्यदि अव्य- 
तिरिक्तम्; तदानीं पूर्वोपलव्धास्तित्वाविषयमेवानुमानम् , कथम- 
नधिगतार्थगन्तृविचोषणमपार्थकं न भवेत् ? अथ व्यतिरिक्तम् ; 
तत्कि पूर्वोपलव्धम्, अनुपलऽ्धं वा? यदि पूर्वापलव्धम्;10 
तद्षियत्वेऽनुमानस्य नाऽनधिगतारथेगन्तृविशोषणमुपपद्यते | 
अथ नोपलब्धम्; तत्कथमनुमीयते जलादिकल्पं धूमेन ? 

अथ लिङ्गोपसजेनत्वमभ्नित्वसामान्यस्य अनुमानात् N- 
तीयते; तलिङ्गोपसजेनत्वस् अग्नित्वसामान्याद् भिन्नम्, A- 
भिन्नं वा? यव्यभिन्नम्; पूर्वोपलव्धाऽभ्नित्वसामान्याविषयमेच!ऽ 
अनुमान कथं प्रामाण्यभाग् भवति ? अथ भिन्नम्} तद् अवि- 
नाभाविसम्बन्धग्रहणकाले लिङगव्यापकत्वेन अवधारितं ar, 
न वा? यद्यवधारितम् ; कथमनघिगताथेविषयमनुमानम् ? अथ 
लिङ्गव्यापकत्वेना[न]वगतम् ; तदा तदिषयत्वेऽनुमानस्य परि- 
कल्प्यमाने त्रिसुवनावेदकत्वं धूमस्य किन्न परिकत्प्यते, सम्ब-20 
न्घाभावाऽविरोषात् ? 

अथ अशिव्यक्तिपारतन्च्यमनुमीयतले धूमेन sequ 
मान्यस्य इति चेत्; तत्पारतन्त्र्यम् अभ्नित्वसामान्यस्य धृम- 
व्यापकत्वेन अवधारितं वा, न वा? यद्यवधारितम; पुनरपि 
ग्रहीतग्राहित्वं नातिवत्तेतेऽनुमानम्। अथ नावधारितं घूम-25 
व्यापकत्वेन पारतन्त्र्यम् अच्चिसामान्धस्य इति चेत्; कथमनु- 
सीयते इत्युक्तं पुरस्तात् | 

Y 
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[ § १. गोत्वादिप्रतिपादकत्वेन गोशब्दादीनामप्रामाण्योढाटनम् | | 

एतेन पूर्वोपलव्धगोत्वादिप्रतिपादकत्वेन गोशाव्दादेरपा- 
माण्यमुदारितम् । तदेव कथम्? कथ्यते-किं संकेतग्रहणकाला- 

वगतगोत्वार्थवाचकत्वम्, तङ'थतिरिक्तार्थवाचकत्वं वा प्रति- 

5पाद्यते गोदाव्दस्य ? तद्यदि संकेतग्रहणकालाविकर णगात्व- 

खरूपावेदकत्वं जेगीयते maga; तदा विदिताथोकारावेद- 

कत्वेन न मानत्वमासादयति गोदाब्दः। अथ वेदिताथोकारा- 

वेदकत्वेऽपि प्रामाण्यमावहति; तदा अनधिगतार्थगन्तृविदो- 

qure विषयो वक्तव्य! | अथ तद्धयतिरिक्ताथेबाचकत्वम् ; AFT- 
10नीससंकेत(ति)त एवार्थ! प्रतीयते गोशब्दात् , ततश्च स्वसि- 
डान्तप्रतीतिविरोधो strait: | अथ गोत्वमेवाऽवगम्यते 

masta इति चेत्; ततापि प्रपाश्चितमेव अप्रामाण्यकारण(ण) 

गृहीतग्राहित्वम्। तदप्रामाण्ये न गोत्वव्यवस्थितिः। तदनव- 
स्थितौ नार्थापत््याधिकरणव्यवस्थितिः । 

15 [ $ २. अथापत्तेरधिकरणव्यचस्थित्युपपादकत्वस्य निषेधः | | 

इतोऽपि नाथोपत्त्याधिकरणव्यवस्थितिरुपपद्यते-किम् अ- 
थोपत्त्या पू्ीवधारिताधिकरणप्रत्यायनं क्रियते, आहोस्वित् 
अपुवोधिकरणप्रत्यायनम् ? तद्यदि पूवीवधारिताधिकरणपये- 
वसिता5थोपत्ति: ; तदा प्रतिपादितार्थप्रतिपादकत्वेन न प्रमा- 

20णम्। अथ अदृष्टपिण्डाचेद्कत्वम्; तदा गोत्वान्यथानुपपत्त्या 

गजवाजिकल्पनापि कायो । अथ पुवोवधारितस्थ इदानीन्त- 
नमस्तित्वम् अथोपत्त्याऽवसीयते इति चेत; तत् इदानीन्तन- 
मस्तित्वं पूवोवधारिताद् व्यतिरिक्तम्; अव्यतिरिक्तं वा? तद्यदि 
अच्यतिरिक्तम्; तदा पूर्वावधारितार्थप्रतिपादकत्वेन कथम् 

25अथो पत्ते; प्रामाण्यं वेदविदो वदन्ति? अथ अथोन्तरम्; कर्थ 
गोत्वान्यथानुपपत्त्या तीयते ? तत्प्रतीत्यभ्युपगमे वा गजवाजि- 
विषयापि प्रतिपत्तिः स्यात् sarang प्रतिपादितम्। एबं च 
सति IFRA- 
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“ इदानीन्तनमस्तित्वं नहि पूवेधिया गतम्। ” 
[ श्लोकवा० us v, श्लोक २३४ ] इति 

तद् बालवल्गितम् | 
, [ $ ३. प्रत्यभिश्षानपामाण्यखण्डनस्य सूचनम् | | 

एतेन प्रत्यभिज्ञानस्यापि प्रामाण्यं प्रत्युक्तं वेदितव्यम uei 5 
[ ३. ताथागतसंमतस्य प्रमाणलक्षणस्य परीक्षा । | 

[ $ १. अनधिगतार्थाधिगन्तुत्वेतिविशेषणस्यापार्थकत्वप्रद्शनम् । ] 

तथा, ताथागतानामपि अनधिगतार्थगन्तृविशोषणमपार्थ- 
कम् अपोहतयज्ञानाऽसंभवात्। नहि पूवापरकालभाविनी विज्ञाने 
एकविषये स्तः, न स्वलक्षणैकविषये, न सामान्यैकविषये,10 
खलक्षणस्य अभिन्नेकख भावस्य कमव्स्यनेकविज्ञानजननराक्ति- 
व्यतिरेकात् । 

अथ सयुगपदेकविषयोत्पन्नाऽनेकविज्ञानापनोदार्थम्; तद्- 
प्ययुक्तम्; एक विषयोत्पन्नानेकपुरुषसंवेद्नस्य अघामाण्यमा- 
पनीपद्येत | अथ सामान्यैकविषयानेकविज्ञानापनोदार्थ विशो-15 
षणसुपादीयते; तदप्ययुक्तम्; न सामान्ये एक विज्ञानमस्ति, 
नाप्यनेकं विज्ञान तस्य सख्वयमसंभवात्। तदाकारविरहे 
'सामान्यविषयं विज्ञानम्? इति प्रतिकमेव्यवस्थाहे तुवेक्तव्यः | 
तदाकारे वा सामान्यस्य सदात्मता, अतात्तिवकाकारतादात्म्ये 
वा ज्ञानातात्त्विकत्वप्रसङ्गः | 20 

किंच, एकविषये प्रवत्तमानयोः एकस्याऽप्रामाण्यम् , प्रमा- 
णान्तरत्वाभाचो वा? तद्यदि अप्रामाण्यम्; तद्युक्तम्} अवि- 

रिष्ट्रैकार्थगहीतिरूपत्वे उभयो! प्रामाण्यमपामाण्यं वा विक- 
ल्पालुपपत्ते;, विकल्पे बाधकविषयोत्पन्नाऽनेकपुरुषविज्ञानभेद्- 
प्रसङ्गः | अथाऽप्रमाणान्तरत्वम्; तदप्यनुपपन्नम्; किम् एक-25 

विषयोत्पादितानेकप्रत्यक्षादिज्ञानानां व्यत्तिनानात्वं नोपप- 
च्यते, आहो आकारनानात्वम्? तद्यदि व्यक्तिनानात्वं न जाघ- 
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टीति; तदसत्; एकनीलोत्पादितानेकनीलालोकविज्ञानानां 
व्यक्तिनानात्वद्रेनात्। अथ अनेकाकारता नोपपद्यते; तद- 
युक्तम्; नीलालोकविज्ञानानास् अनेकाकारकत्वद्कीनात् । नच 
तदुत्पादको नीलप्रपश्चोस्ति, एकात्मतधा खयभबुपगमात्। अथ 
5एकविषयत्ब प्रत्क्षालुमानव्यपदेशालुपपत्ति; तदेतदयुक्तम; 
भिन्नकारणकायेत्वेन व्यपदेश्योप(देशोप)पत्ते! । यथा एकनो- 
लोत्पन्नानेकदेबदत्तज्ञानानां भिन्नकारणकार्यत्वेन [ देवदत्त- 
विज्ञानानां ] भिन्नकत्तृकायेत्वेन देवदत्तादिज्ञानव्यपदेाः तथे- 
हापि ue 

10 [ $ २, अविसंवादि ज्ञानमित्यस्य प्रमाणलक्षणस्यापि निरास; । | 

अन्ये तु “अविसंवादि ज्ञानम्? [प्रमाणवा° २.१] प्रमाण- 

मभिदधति | कोऽयमविसंवादार्थः - किं यथाव्यवस्थितार्थ- 

गृहीतित्दम्, वाधारहितत्वं वा, प्रतीयमानार्थजन्यता वा, 
प्रतीयमानाथे प्रति प्रवर्तकत्वं वा, अर्थग्रापकत्वं वा? तद्यदि 

15 थथाव्यवस्थिताथशहीतित्वम् ; तदाऽनुमानज्ञानं(ने) नोपपद्यते । 
अथ बाधारहितत्वम्} तद्प्यनुसानज्ञाने नोपपद्यते | अथ प्रती - 
यमानाथोत्पाद्यत्वस् ; तद्प्यनुमानज्ञानस्य नोपपद्यते, सामा- 
न्याकारस्य जनकत्वव्यावूत्ते; | तथा, रागादिसंवेदनस्याप्य- 
वभातार्थोत्पाद्यत्वं नोपपद्यते, खात्मोत्पादने सामर्थ्यव्यति- 

20रेकात् | तथा, योगिप्रत्यक्षस्य च प्रतीयमानार्थजन्यता न संभ- 
वाति व्यलीताऽनागतयोरजनकत्वात् , जनकत्वे वा अतीताऽ- 
नागतता हीयते | अथ प्रतीयमानाथे प्रति प्रवत्तेकत्वमविसं- 
वादार्थः ; तद् विपर्थयज्ञानस्यापि प्रवर्तकत्वं विद्यते | fuf 
तोत्पन्नोदकवुडिः प्रवर्तते, न च तस्य अविसंवादोऽस्ति | 

25सत्योद्कज्ञानेऽपि जाते न प्रवर्तते केनापि हेतुना, तदपि 
विसंवादि स्यात् | 

` 5, कोष्ठकातः पाठो Me भाति। 



3. ताथागतसमतस्य प्रमाणलक्षणस्य परीक्षा । २९ 

अथ अथेप्रापकत्वमविसंवाद:; तच किम-अर्थमात्रप्रापक- 
त्वम्, आहो अवभाताथेग्रापकत्वम्, तज्ञातीथोदकप्रापकत्वं 
वा, स्वोत्पाद्काऽथयापकत्यं वा, अथ स्वोत्पादककारकाणां 
घुवभावित्वमविसंवाद्ः ? यद्यथेमात्रप्रापकत्वम्; केशोण्डुके- 
न्दुदघसंबेद्नस्यापि अविसंवादित्वमापद्यते । अथ AJA- 5 
ताथेप्रापकत्वम्; तदा अनुमानज्ञानस्य अविसंवादित्व॑ न 
लभ्यते अवभाताथोऽप्रापकत्वात् | अनुमानज्ञाने हि सामान्या- 
कारोऽवभाति, न चासौ प्राप्यते खयमसत्त्वात् । तथा, 
योगिज्ञानस्य अतीतानागतार्थ सस॒त्पन्नस्य अथधापकत्वं न 
विद्यते | तथा, रागादिसंवेदनेऽपि जाते न अवभातरागादि-10 
घासिरस्ति | तथा, प्रत्यक्षेऽपि विज्ञाने नाऽवभातार्थपासिर स्ति, 
क्षणिकत्वेन अस्तमितत्वात् | अथ तज्लातीयोद्क्रापकत्वेन 
अविसंवादित्वसुच्यते; तद्युक्तम्; उद्कत्वजातेरभावात् | 

अथ अनुद्कत्वव्यावृत्तिजोतिरित्युच्यते; सा उद्कव्यक्ति- 
भ्योऽव्यतिरिक्ता, व्यतिरिक्ता वा? यद्यव्यातिरिक्ता; तदा व्य-13 

क्तिरेव न जाति! | अथ व्यतिरिक्ता; सा वस्तुभूता, अवस्तुभूता 
वा ? यदि वस्तुभूता; अभ्युपेतहानिः। अथ अवस्तुसूता; eui: 

कथम्? न च उद्कव्यक्तीनां नानात्वसुपपद्यते | यथा च नोप- 
पद्यते तथा निवेदितिं नैयायिकमत्यक्षलक्षणाचिकारे | 

अथ स्वोत्पाद्कार्थपापकत्वमविसंवाद्कत्वम्; तदयुक्तम् 520 
नयनालोकमनस्कारादेः प्रत्यस्तामितत्वात्। अथ स्वोत्पादक- 

कारकाणां भुवभावित्वम् अविसंवादस्तद््भावे तद्भावप्रसङ्- 

गात्; यद्येवं केशोण्डुकविज्ञानस्यापि ध्रवभाविकारणाविसं- 
वादोऽस्ति, अन्यथा आकस्मिकत्वप्रसङ्गात् । एवं चाव्यवस्थिते 
यदु्तम्-“ न Tara परिच्छिद्य प्रवत्तमानोऽथक्रियायां25 
'विसंवाद्यते ? इति तड्ाळविलसितम् | 



३० तत्त्वोपप्लवर्सिहे 

[ $ ३. सोगतसंमताया मानमेयसंख्याया निरसनम् । ] 

तथा, सानसेयसंख्यापि सौगतमते नोपपद्यते | तदेच 

कथम् ? कथ्यते-दे एव प्रमाणे न मानान्तरमस्ति | तहित्वं कि 

व्यक्तिभेदेन, आकारभेदेन, विषयभेदेन वा? यदि व्यक्तिभे- 

5देन; तदा अपरिसंख्येयत्वं ज्ञानव्यक्तीनामानन्त्याद् - बित्वाचु- 

पपत्तिः। न च ज्ञानानां भेदोऽस्ति; अज्ञानादि(डि) ज्ञानं ज्ञाना- 

त्मतया भिद्यते, ज्ञानान्तरात्तु कथं निवत्तेते-किं MATER- 

तया, आकारान्तरेण वा? यदि ज्ञानाकारतया भिद्यते; लदा 

अन्येषाम् अज्ञानात्मकत्वप्रसङ्गः रसादेरिव | अथ आकारान्त- 

10रण व्यावत्तते; तदा अज्ञानात्मता तस्य उत्पद्यते रसादेरिव | 
अथ आकारभेदे ज्ञानयोभेंद्;; सोप्यनुपपन्न एव; ज्ञानाकार- 
व्यतिरेकेण प्रत्यक्षानुमानयोनोकारान्तरमस्ति | तदुपगमे वा 
ज्ञानाकारविरहः स्यात् । न च आकारसमृहात्मक ज्ञानम्, 
तस्याभिन्नात्मकत्वात् | 

15 अथ विषयभेदेन दैविध्यस्ुपपाद्यते; तदाऽनुमानञ्चानस्य 
विषज्नार्था वक्तव्यः - किम् अग्न्यादिखलक्षणविषयम् , विद्यमा- 
नसामान्यविषयम्, अपारमार्थिकसामान्यविषयं वा, निविषयं 
वा, खांदाविषयं वा? यदि अग्न्यादिखलक्षणाविषयम्; तदा 

प्रयक्षानुमानयोः भेदानुपपत्तिः, अभिन्नविषयत्वात्। अथ आनु- 

20सानिके ज्ञाने अभ्निमाचं प्रतीयते, प्रत्यक्षे तु तार्णादिविदोषात्म- 
तया प्रतीयते; यद्येवं खलक्षणविषयत्वं नातिवत्तेते अनुमा- 
नस्य यदि नास वहेरेव प्रपञ्चता | अथ सत्सामान्यविषयत्वम् 
तथापि प्रत्यक्षानुमानयोन भेदोऽस्ति, सामान्यस्य खलक्षण- 
रूपत्वात्। न च सत्सामान्यस्य विज्ञानविषयतोपपद्यते, 

25नित्यत्वेन जनकत्वाकारापेकत्वाचुपपत्तः। न च सत्सामान्य- 
विषयत्वे श्रान्ततोपपद्यते। “ आ्ान्तिरप्यर्थसम्बन्धतः प्रमा ” 



३, ताथागतसंमतस्य प्रमाणलक्षणस्थ परीक्षा । ३१ 

इति न वक्तव्यम | अथ असत्सामान्याविषयम; न ale तस्य 
भ्रान्नता wad स्वेन रूपेण विद्यमानत्वात्।न च असद् 
विषयभावं प्रतिपद्यते, जनकत्वाऽऽकारापकत्वव्यातिरेकात् । 
अव्यतिरेके वा चस्तुत्वप्रसङ्गः, तत्प्रसक्तौ च प्रत्यक्षानुमानयो- 
भेंदाचुपपत्तिः | 5 

अथ निर्विषयम्; न तहि मानयो भेदोऽस्ति, अनुमानज्ञा- 
नस्य विषयाऽसंभवात् । नापि श्रान्तता निर्विषयत्वादेव। न च 
ज्ञानस्य खसत्तासात्रेण श्रान्तता अश्रान्तता च उपपद्यते, किन्तु 
परोपधानवशात् | अथ खांदाविषयम्; तथापि प्रत्यक्षानुमान- 
योने नानात्वम् उभयोः खलक्षणाविषयत्वात्। न चानुमान-10 
ज्ञानस्य श्रान्तता स्वांरास्याऽवञ्चनात् | 

तथा प्रत्यक्षस्यापि विषयो वक्तव्यः - कि रूपादिस्रलक्षण- 
विषयम्, आत्मविषयम् , उभथविषर्य ar? तद्यदि रूपादिमा- 
त्रालोचकम्; तद्युक्तम्; ACTA एतङ्गत्यभावात्। अथ 
ज्ञानमात्रकायावगाहकम् ; तदपि नोपपद्यते, विषयभावस्य जन-15 

कत्वा-ऽऽकारापेकत्वेन व्यवस्थितेः | न च सात्मनि जनकत्व- 
साकारापेकत्वं चोपपद्यते-विषघधिणमपेष्य विषयो भवति, 
थथा कारणमपेक्ष्य काये, काये चापेक्ष्य कारणं तथेहापि | यदि च 
प्रत्यक्षज्ञानेन आत्ममाचम् आत्मसात कियते; तदाऽनुमाने- 
प्येतदस्ति प्रत्यक्षानुमानयो भेंदानुपपत्तिः | अथ उभयं विषयी-20 
क्रियते; तदप्ययुक्तम्; एकोपलम्भस्य ड्रितीयाकार परिहारेण 

व्यवस्थितत्वात् | यदि च रूपग्रहीतिरेव ज्ञानगहीतिः; तदा 
रूपस्य ज्ञानरूपता, ज्ञानस्य वा रूपरूपता, रूपशुहीतेवी रूपाऽ- 
व्यवस्थापकत्वम्। न च एकस्य SITIO पश्याम; | 

न च डित्वावधारणा(ण)मिहोपपद्यते । प्रत्यक्षं ज्ञानम्2ः 
आत्मानं गहृदुपजायते नानुमानं विषययति | तथा, अनुमान- 

मपि आत्मानमात्मसात्कुवेदुपजायते, न प्रत्यक्षं ज्ञानमव- 
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द्योतयति । एवं डित्वसंख्याव्यवदारातपपत्तिः | अथ AR- 
ल्पेन ड्यावधारणमिति चेत्; तद्युक्तम्; असाचपि आत्मसं- 
वेद्नपयेचसितत्वान्न uu शृह्णाति | ग्रहणे वा अभ्युपेतहानम् । 
तद्डुपपत्तौ च दे एवोति जडचेष्टितम् ॥छ। 
5 [ ४. सोगतसंमतस्य प्रत्यक्षलक्षणस्य परीक्षा | ] 

तथा, “ प्रत्यक्ष कल्पनाऽपोढमञ्रान्तम् ? [ न्यायचि. १.४ ] 
इति न वक्तव्यम्, कल्पनापोढपद्स्य अपोहयाथोसंभवात्। 
ननु करुपनेव अपोह'या; केयं कल्पना-कि गुणचलनजात्यादि- 
विद्येषणोत्पादितं Ami कल्पना, आहो स्मृत्रुत्पादकं चि- 

10ज्ञानं कल्पना, EH वा, स्सृत्युत्पाद्यं वा, अभिलाप- 
संसगेनिभोसो वा, अभिलापवती प्रतीतिवी कल्पना, अस्पष्ठा- 
कारा वा, अताक्ष्विकाथेग्रहीतिरूपा चा, खयं वा$तास्विकी, 
च्रिरूपाछिङगतोऽर्थहर्वा, अतीताइनागतार्थनिभासा वा? 

तद्यदि गुणचलनजात्यादिविदोषणोत्पादित विज्ञानं क- 
15ल्पना; तत्किम् अविद्यमानगुणचलनजात्यादिविदेषणोत्पा- 
व्यत्वेन कल्पना, उत विद्यमानोत्पाद्यत्वेन ? तद्यदि अविद्यमान- 
गुणचलनजात्यादिविदोषणोत्पाद्यत्वने कल्पनात्वम्; AT- 
युक्तम्; अविद्यमानस्य जनकत्वाभावादेव अकल्पनात्वम्। 
अथ विद्यसानगुणचलनजात्यादिविशेषणोत्पाद्यत्वेन कल्पना; 

20तात्क सविषयं कल्पनाज्ञानम् , निर्विषयं वा? तद्यदि सवि- 
षय सत् कल्पनाज्ञानस्; AMA; गुणचलनजादादिजन्य- 
त्वेऽपि न कल्पनात्वम् अर्थसाम्यससुङ्गवत्वस्याऽनतिवृत्तेः 
अथ निविषयं सत् कल्पना; तदा निर्विषयत्वमेव कल्प- 
नात्व कारण न गुणचलनजात्यादिविद्ोषणजन्यत्वम | यदि 

25च तन्नि्विषयम्; तदा न कल्पनाज्ञानम् , नाप्यकल्पनाज्ञानम् , 
ज्ञानसात्रता स्यात् । ज्ञानात्मतया च कल्पनात्वे सबै ज्ञानं 
कल्पनाज्ञान स्यात | 



9. सौगतसंमतस्य प्रत्यक्षलक्षणस्य परीक्षा | ३३ 

अथ स्मृत्युत्पादक ज्ञानं कल्पना; तद्युक्तम्; रूपादिदररी- 
नाद्पि स्म्रतिरुत्पद्यते, न च कल्पनात्वम्। “ यत्सान्नेधाने यो 

9 

दष्ट! तदृद्टेस्ततौ(० तडुनौ) स्माति; ^ इति वचनात् | 

अथ स्मातिरूपत्वेन कल्पना; तत्रापि कि ग्रहीतग्राहित्वेन, 
निर्विषयत्वेन, अपूर्वार्थगृहीतिरूपत्वेन वा ? तद्यदि गृहीतार्थः 5 
MRE कल्पनात्वम्; तदा प्रथमानुभवस्यापि कल्पनात्व- 
मापद्यते णहीताथग्राहित्वाविरोषात् इत्युक्तं पुरस्तात्। अथ 
निर्विषयत्वेन ; तदा न कल्पनाकारता नाप्यकल्पनाकारता ज्ञाना- 
कारव्यतिरेकेण | 

अथापू्वोर्थणहीतित्वेन कर्पनात्वम्; तद्युक्तम्; न10 
स्मृतेरपूवोर्थगृहीतित्वमस्ति तदभावान्न कल्पनात्वम् | यदि च 
अपुवोधे ग्रहीतित्वेन कल्पनात्वम्; रूपादिज्ञानानां कल्पना- 
त्वसापद्यते । 

अथ स्सृत्युत्पाद्यत्वेन कल्पनात्वम्; तदा रूपादिज्ञान- 
स्यापि निर्विकल्पकत्वेनाभिमतस्य स्मृत्युत्पाद्यत्वमस्ति, तदस्तु! ऽ 
कल्पनाज्ञानम्। अथ न भवति तत् कल्पनाज्ञानं स्मृत्या बोध- 
स्वभावतथोत्पादितं कल्पनाज्ञाने न स्मरणाकारतयोत्पाद्यते; 
तदिद् मद्िकिल्पान्दोलितबुडः निरुपपत्तिकाऽभिधानम् । न 
ह्येकस्य स्वभावदयमुत्पश्याम; | 

अथ अभिलापसंसगेप्रतिभासा प्रतीति! कल्पना; स सं-20 
सगे! पारमार्थिकः, अपारमार्थिको वा ? यदि पारमार्थिकः; न 
तदा तस्य कल्पनात्वं रूपादिज्ञानस्येव | अथ अपारमार्थिकः ; 
कथं तदाभं विज्ञानम्, नेरात्म्ययसङ्गात्। न चाऽतात्त्विके 
विषयार्थः कर्चिल्लभ्यते, जनकत्वा-ऽऽकारापेकत्व-सहोत्पाद्- 
सत्तामात्रव्यतिरेकात्। यदि च अतात्त्विकार्थ गहीतिरूपम् 25 

१ सन्मति० go ५२३। 
५ त. 
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तदा विपर्ययज्ञानम्। तच अव्यभिचारिपदेन अपोदितम्, न 

कल्पनापोढपद्सपादेयम् । 

अथ अभिलापवती प्रतीतिः कल्पना किम्-अभिलापा- 

त्मिका, आहो अभिलापोत्पाद्या, अभिलापग्रहीतिवा ? तव्यदि 

5अभिलापात्मिका ; प्रतीतिः कथम् ? प्रतीतिइ्चेत्;  अभिला- 

पात्मिका ^ इति न वक्तव्यम् | विरुडाकारयोस्तादात्म्यव्यति- 

रेकात् | अथ अभिलापोत्पाद्या; तदा इाब्दज्ञानानां कल्पनात्व- 

मापद्यते | तेषां च कल्पनात्वे दाऽद्व्यवस्थाऽनुपपत्तिः स्यात् | 

अभिलापण्हीतित्वेन कल्पनात्वम्; तदा सर्वासाम् अभिलाप- 

10गुहीतीनाम् कल्पनात्वमापद्यते, तत्कल्पनात्वे शञ्द्व्यवस्था- 

नुपपत्तिः । 
[ $ १, प्रसङ्गायाताया अस्पष्ठताया विकदप्य दूषणम् | | 

अथ अर्पष्टाकारा प्रतीति! कल्पना ; अस्पष्टता का? किम् 

अविज्ञानात्मकत्वम् , आहो स्वलक्षणाजन्यत्वम् , अथ प्रतीय- 

15 मानारथीजन्यत्वम् , प्रतीयमानासत्यता वा, स्वलक्तणाप्रतिभा- 

सिता वा ? तद्यदि अविज्ञानात्मकत्वमस्पष्टता; तदयुक्तम्; 

घतीतिरिह अस्पष्टाकारा गीयते, सा कर्थ विज्ञानात्मिका 

'भवितुमहोते ? अथ स्वलक्षणाजन्यता अस्पष्टता; तदा ज्ञाना- 

कस्मिकत्वप्रसङ्गः । अथ प्रतीयमानाथोजन्यत्वम्; तदा 
20रागादिसंवेदनस्य अस्पष्टता प्राप्नोति, रागादीनां स्वात्मसंवे- 

दनोत्पादकत्वाऽयोगात् , स्वात्मोत्पादकत्वं वस्तूनां न TS- 

q3« | तथा केशोण्डुकविज्ञानस्या(स्य) प्रतीयमानकेशोण्डुको- 

त्पाद्यत्यं न विद्यते, तद्प्य(पि) स्पष्टाभसुपजायते न तु 

अस्पष्टामम् , “न विकल्पानुबडस्य स्पष्टार्थप्रतिभासिता ” 
25[ प्रमाणवा० ३.२८३ ] इति वचनात् | 

अथ स्वलक्षणाप्रतिभासित्वमस्पष्टता ; तदा निर्विकल्पा- 
भिसतकेदोण्ड्कविज्ञानस्य अस्पष्टता sat, तत्र स्वल- 
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क्षणस्थाप्रतिभासनात् स्पष्टाभं च तट्गीयते। न च arama 

qua तथाभूतं ज्ञानमस्ति यत् स्वलक्षणाप्रतिभासि, सवस्मिन् 
ज्ञान ज्ञानकायप्रतिभासनात् | 

अथ प्रतीयमाना सत्यता अस्पष्टता; तदा केशोण्डुक- 

न्दुडयचिज्ञानस्य अस्पष्टता प्राप्तोति न च प्रतीयमानस्यास- 5 

त्यता , चिज्ञानकार्यस्य प्रतीयमानत्वात्। न च तस्य विसं- 
वादोऽस्ति । 

अथ अतात्त्विकार्थणहीतिरूपा कल्पना; तदा केशोण्ड्क- 
विज्ञानस्यापि कल्पनात्वमापद्यते | अथ ख्यमतात्तिवकी ; तदा 
प्रतीतिः कथम् ? प्रतीतिञ्चेद् ; अताक्तिकी कथम् ? । 10 

अथ च्रिरूपालिङ्गतोऽर्थदक् कल्पना इति चेत्; सापि कि 
लिङ्गजन्यत्वेन कल्पना, आहो निर्विषयत्वेन ? तद्यदि लिङ्ग- 
जन्यत्वेन कल्पनात्वम्; तदा लिङ्गावगाहकनिर्विकल्पकवि- 
ज्ञानस्यापि कल्पनात्वमापद्यते। न च अन्नुमेयज्ञानस्याच्यव- 
धानेन लिङगोत्पाद्यत्वसस्ति | 15 

अथ निर्विषयत्वेन कल्पनात्वम्; तदपि न योयुज्यते 
स्वांदाविषयत्वादचुमानज्ञानस्य। अथ खांदाविषयव्यतिरिक्त- 

विषयो नास्ति, निर्विषयत्वेन कल्पनात्वमपदिइ्यते ; तदा केशो- 
ण्डुकविज्ञानस्यापि कल्पनात्वमापद्यते | 

अथ aq निर्विकल्पकं तत् विस्पष्टतयोपजायते। आनुमा-20 
निक तु अस्पष्टाभं तेन तत् कल्पनाज्ञानम्; तद्युक्तम्; AN- 
छता च यथा न संभवति तथा प्रागेवोक्ता | 

[ § २. प्रसङ्गायातायाः प्रत्यक्षीयस्पष्ठताया विकदप्य विडस्बनम् । | 

प्रत्यक्षज्ञानस्य च स्पष्टता का? कि खलक्षणजन्यता, आहो 

` खलक्षणप्रतिभासिता ? तद्यदि खलक्षणजन्यता; कि प्रतीय-25 
मानखलक्षणजन्यता, तडिपरीतखलक्षणजन्यता वा ?। 
किरि 0 
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तद्यदि प्रतीद्यार्दखलक्षणजन्यता ; प्रतीती किमव'भाति- 
किमर्थः, ज्ञानम्, उभयं बा ? तद्यदि अर्थः; तद्युक्तम्; अप्र- 
तीतायां प्रतीतौ तदनवचभासनात्। अथ ज्ञानम्; न तहि तद् 
आत्मानसुत्पादयति, सात्मनि क्रियाव्यतिरेकात्। अथ उभयं 
ऽप्रतिभाति; तद्युक्तस्; एकोपलम्भस्य दितीयाकारपरिहार- 
स्थितिघर्मत्वात्। यादि चोभयं प्रतिभाति; तदा अर्थवत् 

ज्ञानेनापि ज्ञानसुत्पाद्यते इत्यापद्यते। तच्चायुक्तम्, खात्मनि 

क्रियाविरोधात् | 

अथ अप्रतीयमानखलक्षणजन्यता ; व(त)द्वतिः कथम् ? 
10न प्रत्यक्षेण; अप्रतीयमानत्वादेव | नाप्यनुमानेन , खभाव-काये 
लिङगानवगतेः। न खभावानुमानं तत्कार्यतादात्म्ये, तद्नव- 
गतौ तस्याऽनवगतेः। नापि कायोनुमानम् ; — 
पिशाचपरमाणुमहेश्वरकल्पार्थोत्पादितं काय नेहोपलभ्यत | 
अथ ज्ञानमेव तस्य लिङ्गम्; तदयुक्तम्; तेन सह तस्य सम्ब- 

15न्धानवगतेश्विन्माचतयैव न त्वन्योऽर्थः, न च चित् आत्मानं 
जनयति | समनन्तरज्ञानं तस्य हेतुः इति चेत्; तदयुक्तम्; 

तद्चगतौ न मानमस्ति , परसन्तानज्ञानार्थकल्पं तदपि न खसं- 
ad तत्कार्यज्ञानस्य ततो भिन्नत्वात् परसन्तानज्ञानार्थवत् | 
नाप्यनुमानेन ; तदायत्तताया अनवगतेश्चिन्मा्रतयैव आत्मा- 

20नसवगाइयति ' नान्यायत्ततया ततोऽन्यस्य पिशाचेश्वरे(र)- 
तुल्यत्वात्। यदि च समनन्तरविज्ञानोत्पाद्यत्वेन स्पष्टता 
लदाऽनुमानज्ञानस्यापि समनन्तरज्ञानोत्पाद्यत्वेन निर्विकल्प- 

कत्वमङुचक्तस्। = 
अथ खलक्षणप्रतिभासिता स्पष्टता ; तत्र कि प्रतिभाति- 

25किम् अर्थैः, ज्ञानम्, उभयं वा? तद्यदि अर्थः; तद्युक्तम्; 
अप्रसिडायाः(यां) safest तत्पसिदड-यभावात् | अथ ज्ञानम्; 
तद्नुमानेऽपि प्रतिभाति तद्प्यस्तु निर्विकल्पकम् | तन्निवि- 
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कल्पकत्वे we अपोहयों ASYN कल्पनापोढपद्स्य | 
अथोभयं प्रतिभाति; तदयुक्तम्; एकोपलम्भस्य द्वितीयाकार- 
परिहारस्थितिधमेत्वाभ्युपगमात् | 

अथ अतीतानागतार्थगृहीतिरूपा कल्पना; तत्र किम- 
वभाति-अर्थः, तद्भावो वा, न किंचिद्वा ? यद्यतीतोऽर्थः प्रति- 5 
भाति; न तर्हि तस्य कल्पनात्वम् वत्तेमाननी लज्ञानवत्। नाप्य- 
wea अतीतता प्रतीयमानत्वेन नीलजलादिवत् | नहि प्रतीय- 
मानस्य अतीतता नाम | यदि च प्रतीयमानस्यापि अतीतता 
उच्यते तदा सवेस्य बुड्युपलक्षितस्य अतीतता भवेत् | ततश्च 
वत्तेमानव्यवहारविरहः स्यात् i 10 

अथ तदभावः प्रतिभाति; तस्याप्यतीतता नास्ति, स्वेन- 
रूपेण विद्यमानत्वात् । नापि तदिषयविज्ञानस्य कल्पनात्व- 

सुपपद्यते, अभावाथेसामथ्यॅन ससुद्धवात Dp असामर्थ्ये वा 
विषयार्थश्चिन्त्यः | अथ निर्विषयम् ; न तहि तदतीतानागताथे- 
विज्ञानम् अतीतानागतार्थोपकाररहितमपद्दियते। न च निर्वि-15 
यत्वे सति सविकल्पकट्चं निर्विकल्पकत्वं वा, अपि तु ज्ञाना- 
त्मतयैव तस्याऽव्यवस्थिति!। न च ज्ञानमात्रतया तस्य सवि- 
कल्पकत्वमिष्यते सर्वज्ञानानां सविकल्पकत्वप्रसङ्गात्। यदि 
q निर्विषयत्वेन अतीतानागतार्थविज्ञानस्य सविकल्पकत्व- 
मभ्युपेयते, निर्विकल्पकाभिमतकेझोण्डुकविज्ञानस्यापि सवि-20 
करलुपकत्वमापद्यते | न च अतीतानागतविज्ञानस्य निर्विषयत्व- 
मस्ति स्वांदापर्यवसितत्वात्। नापि स्रांशाव्यतिरिक्तोऽर्थोऽ- 
न्योस्ति एकोपलस्ते(०लस्भे)न अपोहितत्वात्। न च खांदास्य 

वञ्चनोवपद्यते, तद्भावात् सवै विज्ञानं सविकल्पकं निर्वि- 
कल्पक चा वक्तव्यं भेदानुपपत्ते; | 25 

थद्प्युप्तम्-“ कल्पनापोढं प्रत्यक्षम् अर्थसामर्येन ससु- 
qa रूपादिखलक्षणवत् ” इति; तत्र कि प्रतीयमानस्व- 
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लक्षणोद्गवत्वं विवक्षितम्, आहो अथेमात्रोद्धवत्वम् ? तव्यदि 
प्रतीयमानखलक्षणोद्धवत्व॑ विवक्षितम्; तदा रागादिसंवे- 
दनस्य योगिप्रत्यक्षस्य च प्रतीथमानखलक्षणोद्धवत्व न लभ्यते | 
अथ इन्द्रियजप्रत्यक्षविवक्षया इद्मपदिदयते अर्थसामर्थ्येन 
5सपुड़तत्वादिति साधनम्; तत्रापि [ प्रतीयमानाथेससुद्ठव ? ] 
स्य बाह'याथेनिराकरणपरत्वात् | | 

अस्तु वा areas; तथापि कि तेन निमित्तात्मकेन 
उत्पाद्यते, आहो उपादानात्मकेन ? तद्यदि निमित्तभूतेन उ- 
त्पाद्यते; तदा तदुत्पादितरूपस्य रूपरूपता न प्राभोति निमित्त- 

10भृतरूपोत्पादितज्ञानवत्। अथ उपादानात्मकेन उत्पाद्यते; 
तदा अनया रीत्या रूपरूपता आपद्यते ज्ञानस्य रूपोत्पादित- 
रूपस्येब । ततः सवम् अविज्ञानात्मकं जगत् स्यात्। अवि- 
ज्ञानात्मक च जगति मानमेथव्यवहारा भावध्रसङ्गः। तत्प्र- 
सक्तौ च कस्येदं लक्षणं प्रस्तूयते ? अथ उपादानभूतेन रूपेण 

15रूपसुत्पाद्यते निमित्तात्मकेन तु ज्ञानमिति चेत्; fed महा- 
नुभावस्य quip puo JARN एवं चक्तुसुत्सहेत, न 
TARA अनेकाकारता नाम | न चानेकनामकरणे सेयाद्यन्यत्व- 
मस्ति | अन्यत्वे चा न adie बक्तव्यम्-“ खाविषयानन्तर- 
विषयसहकारिणेन्व्रियज्ञानेन मनोविज्ञानं निष्पाद्यते ” | तदे- 

20वस् इन्द्रियज्ञानस्य प्रतीयमानार्थससुङ्गवत्वाभावः | दृष्टान्तश्च 
साधनविकलः-न रूपादिखलक्षणस्य रूपरूपावभाताथोंद्गवत्व- 
मस्ति । 

अथ अप्रतीयमानस्रलक्षणोङ्गवत्वं मे विवक्षितम्; तदाऽ- 
तीतानागताचुमानविकल्पानाम् अप्रतीयमानाथोद्गवत्वेन निवि 

25कल्पकत्वमापद्यते | 
[ $ ३. एकोपळम्मसामथ्योत् विकट्पिकाया; समुद्भव इत्याद्युक्तेनिरसनम् । ] 

यदप्यन्यदुक्तम्-“ एकोपलम्भसामर्थ्याद् विकल्पिकायाः 
UJKA- FITT इदं नोपलभे? इति किल एकमूतलोपलम्भे 
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सति विकल्पिका बुडिरुत्पद्यते-'इद्सुपलभे इद् नोपलभ्यते’ 

इत्यादिक” एतद्पि न युक्तम् । यथा रूपखलक्षणस्य सविक- 
स्पकाविज्ञानजनकत्वं नास्ति अविकल्पकत्वात्, तथा चिज्ञान- 

azana साविकल्पकाविज्ञानोत्पादकत्वमतिवत्तेते अवि- 
चारकत्वाऽविचोषात्। अथ अविचारकत्वाऽविदोषेऽपि निर्वि- 5 
कल्पकविज्ञानस्य सचिकल्पकविज्ञानोद्यदानसामथ्य जेगी- 
यते; तदा रूपादिखलक्षणस्याप्येतद्स्तु, ततश्च प्रयक्षानुमा- 
नयो भदानुपपत्ति; । 

[ $ ४, प्रत्यक्षखाधन पवेत्यादेबीद्वोकल्य खण्डनम् | ] 
घद्प्यन्यदुक्तम्-“ प्रत्यक्षसाधन एव इन्द्रियधियः कल्पना- 

विरह! | ” अथ कोऽयं कल्पनाचिरहो नाम ? कि ज्ञानकाय-10 

तादात्म्यव्यवस्थितदेह!, तद्िपरीतो वा ? तद्यदि ज्ञानतादा- 

त्म्येन व्यवस्थितः; तदा प्रत्यक्षसाधनः कल्पनाविरह; इति । 
किसुक्तं भवति ? प्रत्यक्षसाधनो विज्ञानाकारः प्रत्यक्षघियः | न 
केवल प्रत्यक्षकल्पनाविरहः प्रत्यक्षसाधना(नोऽ)नुसानधियोऽपि 
प्रत्यक्षसाधन एव, ज्ञानाकारस्य अनुमानज्ञानेऽपि भावात्।15 

अथ अन्ुमानज्ञानस्यापि आत्मसंवित्तो कल्पनारहितत्वं 
बाहतयाथोपेक्षया कल्पनात्मकत्वमिति चेत्; तदेतन्घुर्धाभि- 
धान(न) दुनोति मानसम्- 

४ कथं स्युविविधाकाराः तदेकस्य वस्तुनः |” 
अथ भेदेन व्यवस्थितः ; तद्वतिः कथम् ? न ससंवेद्योऽसौ,20 

ज्ञानाकारव्यतिरेकात्। नापि जनकत्वा-ऽऽकारापेकत्वेन T- 
हतयते, विरहस्य सामरथ्येव्यातिरेकात्। एवं च सति IFRA- 
४ प्रत्यक्षसाधन एव इन्द्रियधियः कल्पनाविरहः ” इति az 

लब॒ल्गितम् ॥छ॥ 
अथ ' गौः? इत्यादि ज्ञानं कल्पना | कथमस्य कल्पनात्वम् ,25 

अर्थेनाञ्जनितत्वात्? | यदि गवादेरथेस्य गोरित्यादिज्ञानोत्पाद- 
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नसामर्थ्ये स्यात् तदा प्रथमाक्षसन्निपातवेलायामपि कुर्यात् 
तदाऽत्मनोऽविरोषात् | तदुक्तम- 

४ यः प्रागजनको बुडेरुपयोगाविशेषतः | 

स पश्चादपि तेन स्याद्थापायेऽपि नेत्रधीः ॥ ? 

5 अथ दाव्दस्मरणमपेद्य उत्पादयति; तदेवास्तु तदेहान- 

न्तरफलत्वाद् “गौ; इत्यादिज्ञानस्य | AFRA- 

€ अर्थोपयोगेऽपि पुनः स्मात्ते MITAR | 

अध्व धीय द्यपेक्षेत सोऽर्थो व्यवहितो भवेत् TEL 

तदेतद्युक्तम। प्राथमिकज्ञानं गौ? इतिज्ञानम्, गोपिण्डा- 

10वगाहिनि विज्ञाने ‘city इतिज्ञानसंज्ञा। AAA प्रथमाक्ष- 
सन्निपातजमपि भवति । एवं च पुवोपरविज्ञानयो; एकविष- 
यत्वे उभयो! “गौ इतिज्ञानसंज्ञाविषयत्वम् | 

नन्वेकस्य क्रमसाविविज्ञानजनकत्वम् किम्- एकेन खरू- 
पेण, खरूपान्तरेण वा ? एकेनेच खभावेन जनथति इति जूम! | 

15नन्वेककालीनता पूवोपरविज्ञानयोः एकखभावाथत्तत्वे सति 
आपद्यते; यद्येवम् एकनीलोत्पादितनयनालोकविज्ञानानाम् 
एकदेशासम्बन्धित्वम् एकाकारता एकव्यक्तित्वमापच्यते एकनी- 
लोत्पाद्यत्वाऽविशेषात्। अथ एवशूतं तत् तस्य खरूपं यत् 
चित्रकार्यकरणात्मकम्; TA मामकेऽपि पक्षे क्रमभाव्यनेक- 

20कार्येकरणात्मकमेव. खरूपं खहेतुसाम्थ्यनियमितस्योत्पत्तेः | 
अथवा , यथा त्वदीये पक्षे मनोज्ञानं खलक्षणविषयं न च प्रथ- 

माक्षसन्निपातजम् अपि तु इन्द्रियज्ञानेन खविषयानन्तरविषय- 
सहकारिणा उत्पाद्यते तथा “गौ? इत्यादिकमपि ज्ञानं प्रथमाक्ष- 
जेन विज्ञानेन खविषयानन्तरविषयसहकारिणा स्मरणाद्युपहिः 

25लेन चोत्पाद्यते इति निर्विषयत्वा भावः , विषयान्तरा[स्य] खका- 
रणसामर्थ्याचुरोघेन “गौ? ._इत्यादिज्ञानजननयोग्यस्योत्पत्तेः : 



४, सोगतसंमतस्य प्रत्यक्षलक्षणस्य परीक्षा । ४१ 

स्मरणमपि AAA सत् “गौ? इत्युत्पादयति | एवं सति 
यदुक्तम- “ यः प्रागजनको बुद्ध; ? इत्यादि, तत् खपरमत- 
मनालोच्यैव जेगीयते । न च ज्ञानाकारव्यतिरेकेण बै(वि)क- 
ल्पाकारा5न्योइस्ति | कल्पनाकारो हि ज्ञानतादात्म्येन व्य- 

वस्थित; | ततञ्च ¦ कल्पनापोढं प्रत्यक्षम् ?। किसुक्त भवति ? 5 

ज्ञानापोढं THAT | यो यत्खभावोपनिबद्ध: स निवत्तेमान! 
तमादाय निवत्तेते। aaa अज्ञानात्मकं॑ प्रत्यक्षं भिक्षूणां 

प्रसक्तम् ॥ छ ॥ 
[ $ ५, प्रत्यक्षलक्षणगतस्य अव्यभिचारिपदस्य निरखनम् | ] 

तथा अव्यभिचारि पदमपि नोपादेयम् अपोहःयज्ञानाऽ-10 
संभवात् । ननु मात्तेण्डपादसंघातोत्पादितं विज्ञानमपोह'य- 
मस्ति | कथं तद्पोह'यम् ? अतथ्यो द्कविषयत्वात् | यद्यतथ्यो- 
दकविषयम् ; कथं तदपनीयते , अतथ्योदकाकारस्य स्वेन रूपेण 
विद्यमानत्वात् मधुरो दकदीर्घोदकाकारवत् ? अथ तत्र मधु- 
रोद्क विद्यते, स्वेन रूपेण प्रतीयमानत्वात्; तदिहाप्युदर्क15 
प्रतीयते ‘sek णह्णामि rfr व्यवहारद्रीनात्। सत्यम्, 
प्रतिभाति , अतथ्यं तु प्रतिभाति | 

[ $ ६. प्रसङ्गायाताया अतथ्यताया विकल्प्य दूषणम् । ] 

अतथ्यता का ? कि प्रतीयमानस्याभावः , अथ प्रतीय- 
मान एवाऽभावः ? यदि प्रतीयमानस्याभावः ; सोऽत्र नाव-20 
भाति , उद्काकार एवाऽवभाति | अथ प्रतीयमान एवाऽभावः ; 
सोप्यनुपपन्न एव; नहि भावाकारे प्रतीयमाने अभावकल्पना 
युक्ता, अन्यथा रसाकारे प्रतीयमाने रूपाकारः परिकल्प- 
यितव्यः | ततञ्चालुनविशीणे जगत् स्यात् । यदि च अभावः 
प्रतिभाति; कथं तदुदकज्ञानम', मिथ्या ज्ञानं चोच्यते अभाव-25 
विषयस्य स्वेन रूपेण विद्यमानत्वात् ? 

त, ६. 
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तदेतडुद्कज्ञानम् उदकं विषययति, उदका भावम्, ATERT- 
नम्, न किंचिद्वा ? तद्यदि sek विषययति; तदा न तस्थ fà- 
थ्यात्वं मधुरोद्कसंवेद्नस्येव। तत्र तथ्योदर्क प्रतिभाति; 
कि यत् प्रतिभाति तत् तथ्योद्कम् , आहो यत् तथ्यं तत् 
ऽप्रतिभाति ? तद्यदि यत् प्रतिभाति तत् तथ्यम्; इहाष्युद्कं 
प्रतिभाति, प्राप्ता तस्यापि तथ्यता | 

अथ यत् तथ्य तत् प्रतिभाति ; तस्य तथ्यता कथं ज्ञायते- 
कि प्रतीत्या, अन्यथा वा ? यदि प्रतीत्या; इहापि प्रतीति- 
रुत्पद्यते, अस्तु तथ्यता | अथ प्रतीतिमन्तरेण तथ्यता उप- 

10पाद्यते; तदा सुस्थितानि वस्तूनि ! सर्ववादसिडिः स्यात् । 
अथ प्रतीयले-यदि नाम वाध्यते; “ प्रतीयते बाध्यते च? इति 

चित्रम् । प्रतीयमानत्वं च जनकत्वा-ऽऽकारापेकत्वेन व्याप्तम् , 
यच न जनयति नाकारमपेयति य(त)न्नावभाति, यथा रूप- 
ज्ञाने रसः | प्रतीयते च अन्न उदकम्, जनकत्वा-ऽऽकारार्पक- 

15त्वोपपत्तिः, तदुपपत्तौ च न बाघोपपत्ति;, जनकत्वा- 
ऽऽकारापेकत्वस्य AAAI TACIT | 

अथ अभावं विषययति; न तहि उदकज्ञानरूपता अभा- 
वग्रहीतिरूपत्वात् | नापि तस्थ मिथ्यात्वम्, अभाव विष- 
यत्वस्योपपत्तेः | न च सौगतमते अभावे कदिचिद् विषयार्थ 

20उपपद्यते जनकत्वा-ऽऽकारापेकत्वव्यतिरिकात्। उद्काकारो 
हि प्रतीत्युस्कलितः, तद्भावश्च अप्रातीतिक इहोपपाद्यते 
सुग्धबोडे; | 

अथ आत्मविषयम्; तथापि व्यभिचारिता नोपपच्यते 
स्वांदास्याऽवञ्चनात् , नहि ज्ञानम् आत्मानं विसंवदति | नापि 

25तदू उद्कज्ञानत्वेन व्यपदेश्यं रागादिसंवेदनवत | नहि di 
लाभं संवेदन रसविज्ञानात्मकत्वेन व्यपदिइयमानं ष्टम् । 
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अथ निविषयम्; न तहिं तदुदकज्ञानम्, उद्कज्ञानतथा 
तु प्तिभाति, तेन जानीमो न निर्विषयम | यदि च निर्वि- 
षयम्; कथं तन्मिथ्याज्ञानस् ? ज्ञानमात्रानरोधन न मिथ्या- 

ज्ञानं नापि सम्यग्झानम | न च भवतां पक्षे ज्ञानं निरालम्बन- 
मस्ति खांदापयेवसितत्वात् | 5 

[ $ ७. व्यभिचारित्वस्थ विकहप्य खण्डनम् । | 

विज्ञानस्य व्यभिचारिता किम् - खसचामान्रानुरोधन , 
आहो परसत्तानुरोधेन ? तद्यदि खसत्तानुरोधेन; तदा ad- 
विज्ञानानां व्यभिचारिता प्राप्नोति, ज्ञानरूपताया;ः सर्वत्र 
भावात्, न किचिदिज्ञानमव्यभिचारि स्यात् | 10 

अथ परसत्तानुरोधेन व्यभिचारिता उच्यते fkg- 
अनुपकारकपरसत्तानुरोधेन, आहो उपकारकपरसत्तानुरोधेन ? 
तद्यदि अनुपकारकपरसत्तानुरोधेन व्यभिचारिता: तदा ad- 
संवित्तीना व्यभिचारिता प्राप्रोति, अनुपकारकपरसत्ताऽवि- 
शेषात् | अथ उपकारकपरसत्तानुरोधेन व्यभिचारि अभि-15 
धीयते कि- करणसूतपरोपकारकपरसत्ताचुरोधेन, आहो कमे- 
तापन्नोपकारकपरसत्तानुरोधेन ? तद्यदि करणभूतपरोपकारक- 
सत्तानुवेधेन; तदा सवासां संवित्तीनां मिथ्यात्वमापद्यते 
करणभूतपरोपकारकसत्ताऽविचोषात् | 

अथ कर्मकारकोपकारकपरसत्तानुवेघेन मिथ्यात्वम्; तद-20 
युक्तम्; न तस्य मिथ्यात्वं सत्योद्कज्ञानस्येव कर्मकारकेण 
उपकियसाणत्वात् | 

[ $ <. शानगतस्यः सम्यक्र्वस्यापि विकल्प्य विदळनम् । ] 

तथा सम्यगज्ञानत्वमपि कथम्? कि ज्ञानसत्तामात्रानुरोधेन, 
आहो परसत्तानुरोधेन ? तद्यदि ज्ञानसत्तामात्रानुरोधेन स-25 
म्यक्त्वम्; तदा सवेसंवित्तीनां सम्यक्त्वं प्राम्रोति ज्ञानाकार- 
स्यापपत्तः i 
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अथ परसत्तानुरोधेन सम्धक्त्वम; तदा किमनुपकारक- 

परसत्तानुरोधेन , किंवा उपकारकपरसत्तानुरोधेन ? तद्यदि 

अनुपकारकपरसत्तानुरोधेन सम्यक्त्वम्; तदा सवोसां संवि- 
तीनां सम्यकत्वमापश्यते , अनुपकारकपरसत्ताऽविरषात् | अथ 

5उपकारकपरसत्तानुरोधेन किम् - करणभृतपरोपकारकपर- 

सत्तानुवेधेन, आहो कमेतापन्नोपकारकसत्तानुवेधेन ? तद्यदि 

करणभूतपरोपकारकसत्तानुवेधेन, तदा सवासां संवित्तीनां 
सम्यक्त्वमापद्यते , करणभूतपरोपकारकसत्ताऽविशोषात्। अथ 
क्मेतापन्नपरसत्तानुवेधेन सम्यक्त्वमभिधीयते; तदा रागादि- 

10संवेदनस्य सम्यक्त्वं न प्राप्नोति अतीतानागतार्थविषयत्वे 
योगिज्ञानस्य च | 

थत् तत् व्यभिचारि ज्ञानम् तत्किम् - व्यभिचारिभूतेन 
उपादानज्ञानेन जन्यते, आहो अव्यमिचारिभूतेनोपादान- 

ज्ञानेन जन्यते ? तद्यदि व्यभिचारिभूतेन उपादानज्ञानेन 

15जन्यते ; तद्पि व्याभिचारिभृतेन - प्राप्ता व्यभिचारिपरंपरा। 
संग्राह'यमव्यभिचारि न लभ्यते | 

अथ अव्यभिचारि मृतेनोपादानज्ञानेन जन्यते ; तद् उपा- 
दानकारणमनुकुवेद्वा उपजायते, अनलुकुवेदा ? तद्यदि उपा- 
दानकारणाचुकारेणोत्पाद्यते;ः तदा किमाप्नोति ? अव्याभि- 

20चारि खरूपानुकारेण उत्पाद्यते। कथम् ? अव्यभिचारस्य 
ज्ञानतादात्म्येन व्यवस्थितेः | नच एकदेदानुकारित्वमस्ति 
उपादानकारणस्य निरवयवत्वात् । एवं सवं विज्ञानमव्यभि- 
चारि प्रसक्तम् - अपोह यज्ञानानुपपत्तिः। नच व्यभिचाराऽ- 

व्यभिचारी ज्ञानाद् व्यतिरिक्तो स्तः। यथा रसाकारो रूपाकारो 
25वा ज्ञानाकाराद् भिन्नः न तथा व्यभिचाराऽव्यभिचारौ ज्ञानाद् 
व्यतिरिक्तो | ततश्च व्यभिचाराकारोऽत्र निराक्रियते | at 
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भवति ? ज्ञानाकारो5त्र निराकियते। ततश्च अज्ञानात्मक 
प्रत्यक्ष TH सौगतानाम् | 

अपि च यथा रूपेण उपादान'भूलेन जन्यते रूपम् तथा 
ज्ञानमपि उपादानभूतेनैव जन्यते | य एव तस्य रूपोत्पाद्ने 
आत्मा स एव तस्य ज्ञानोत्पादनेऽपि | नहि तस्य ज्ञानोत्पा- 5 

दून आत्मान्यत्वम् | 

अथ निमित्त मृतेन ज्ञानसुत्पाद्यते , उपादान भूतेन रूपमिति 
चेत्; तत्कथमेकस्य अनेकाकारयोगितोपपद्यते ? न च संज्ञा- 
न्यत्वे मेयान्यत्वसुपपद्यते, रूपवद् विज्ञानस्यापि रूपरूपता 
प्राप्नोति | तत्प्राप्तौ च न परलोकी आत्मा, तदभावान्न पर-10 
लोकः। इदमेवं चेतसि समारोप्याह भगवान् बृहस्पतिः - 

४ परलोकिनोऽभावात् परलोकाभावः |” — 
अथ रूपोपादानजन्यत्वेषि ज्ञानरूपतैव; रूपस्थापि ज्ञान- 

रूपता प्राप्ता रूपोपादानजन्यत्वात् ज्ञानरूपवत्। अथ ज्ञानं 
ज्ञानेन उपादान'भूतेन जन्य]ते; रूपमपि तेनैव जन्यते, नहि15 
तस्य रूपोपादाने आत्माऽन्यत्वम् | एवं च- 

“ लद्तद्गपिणो भावाः तद्तद्रूपहेतुजाः | 

agate किमज्ञानं विज्ञानाभिन्नहेतुजम् ॥ ” 

अथ खरूपोपादानजन्यत्वे विज्ञानस्य न रूपात्मता तथा 
ज्ञानोत्पादन(ज्ञानोपादान)जन्यत्वेऽपि विज्ञानस्य न ज्ञान-20 
रूपता, ततश्च नेरात्म्यप्रसङ्गः। अथ ज्ञानोपादानजन्यत्वे 
ज्ञानाकारपरिकल्पना तथा रूपोपादानजन्यत्वे रूपाकारता, 
आलोकोपादानजन्यत्वेन आलोकाकारता प्राप्नोति; ततश्च 
आकारकदम्बात्मकं ज्ञानं प्रसक्तम् | अनिष्टं चैतत्, अदयरूप- 
त्वेनाऽभ्युपगमात्। यत् तद्रूपोत्पाद्य विज्ञान तत्किम् - एक-25 
EEL Re CÉQM 
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देशेन रूपोत्पाद्यत्वेन स्थितम् , सवोत्मना वा उत्पाद्यत्वेन 
पर्यवसितम् ? तद्यदि एकदेशेन स्थितम्; तदयुक्तम्; अख- 
प्डस्य एकदेशाविरहात् | अथ सर्वात्मना रूपोत्पाद्यत्वेन पयेव- 
सितम्; तदा विज्ञानोत्पाद्य न प्राप्नोति यथा एककारक- 
5समूहोत्पाद्यत्वेन पयेवसितस्य कारकसंघातस्य संघातान्तरो- 
त्पाद्यत्वं न इष्टम्, ततश्च विज्ञानसंघातानुपपत्तिः | 

तथा रूपमपि ज्ञानम् एकदेशेन कुयात् , सर्वात्मना करण- 
पर्यवसितं वा ? तद्यदि एकदेशेन करोति; तदयुक्तम्; NA- 
UST एकदेशाऽयोगात्। अथ सर्वात्मना करोति; तदा रूपं 

10सवीत्मना विज्ञानकरणे पर्यवसितं न रूपान्तरकरणे प्रवत्तेते , 
यथा एककारकसामग्री एककार्योत्पादनपर्यवसिता कार्यान्तर- 
सवित्री न भवति , तथा रूपमपि रूपान्तरोत्पाद्कं न भवति , 
ततश्च रूपान्तरस्य आकस्मिकत्वम् कथं तदा(०कत्वम् , 
तदाऽऽ)कस्मिकत्वे कार्यानुमानं विलप्यते सौगतानाम् | 

15 अथ अनेककार्योत्पादकत्वेन पयेवसितं रूपखरूपम्; तदा 
घर-संख्या-सामान्यादेरपि अनेकाघचिकरणाश्रितात्सकं रूपम्, 
बुत्तिचिकल्पदोचानुपपत्तिः | 

[ $ ९. जातिं प्रतिबदितु बोद्धे्दत्तानां दूषणानामेफेकशो निरासः । | 

इतोऽपि ब्रत्तिविकल्पदोषाङ्ुपपत्तिः - वृत्तिविकल्पदोषेण 
20व्रृत्तरेव निराकरणं कूतम्, न घट-संख्या-सामान्यादेः, ततोऽ- 

न्यत्वात्। नहि अन्यस्याऽभावे अन्यस्याभावोऽस्ति असम्ब- 
न्घात्। नहि अनुद्कः कमण्डलुः इत्युक्ते कमण्डलोरभावः 
प्रतीयते, कपालानां Agena वा, अपि तु कमण्डलुना 
साकम् उद्कस्य विश्लेषमात्रं प्रतीयते | 

25 ननु नैयायिकैः NAAF घट-सामान्यमभ्युपेयते , तद्भावे 
rere 

कर्थं तस्य संस्थितिः ? यद्येवं रूपरसविज्ञानानामपि वात्तिरभ्यु- 
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dud नेयायिके: , तद्भावेऽपि सद्भावो5भ्युपगम्यते तेषां भ- 
वद्धिः | अथ तानि प्रतिभान्ति वृत्त्वभावेऽपि , तेन तेषामभ्यु- 
ma: कियते ; यद्येवं घट-संख्या-सामान्यादेरपि स्वरूपं प्रति- 
'भाति अभिन्नानुगतात्मतया | न चाचुभूयमानस्य निहृवो युक्तः 
सवोपलापप्रसङ्गात् | अनुपलव्धौ वा सैव समर्था, अलं वृत्ति- 5 
विकल्पदोषेण | यद्युपलभ्यते; तदा व्रृत्तिविकल्पदोषो न व- 

क्तव्यः | अथ नोपलभ्यते; तथापि न वक्तव्यः | 
` [$ १०, देशमेदेनाऽग्रहणात् इत्यादेः समालोच्य प्रतिविधानम् । ] 

यदप्युक्तम्- “ देशाभेदेनाऽग्रहणात् घट-सामान्यानु- 

पपत्तिः ” ; तद्प्ययुक्तम्; न देशभेदेन वस्तूनां भेदोऽपितु!0 
आकार भेदेन , अभिन्नानुगतात्मतया तयोः खरूपमनुभूयते । न 
देराभेदाग्रहणेन खावयवाधिकरणेन सह तयास्तादात्म्यं fà- 
Sata असत्त्वं वा | यद्याकारभेदेन ग्रहणम्; तदा देश भेदेना- 

3 

ग्रहणस्य अप्रयोजकत्वम्, आकारभेद्ग्रहणेन खरूपान्यत्वस्य 
प्रबोधितत्वात् । अथ आकारान्यत्वेन नावबोधोऽस्तिः स15 
एवास्तु, असब्यवहारसमथत्वात् , कि देशभेदाग्रहणेन ? खहे- 
तोरेव नियतदेशकालनियमितस्योत्पत्तेने देशान्तरादौ ग्रहणम् , 
अन्यथा रूपादेरसत्त्व स्यात् इतरदेदालग्रस्या5ग्रहणात | 

[ $ ११. नास्ति घट-सामान्यम् , तदग्रहेऽग्रहात् इत्यस्य विभञ्जनम् । | 
यदप्युक्तम्- “ नास्ति घट-सामान्यम् , तदग्रहेऽग्रहात् 720 

किमनेन क्रियते ? किम् अवयवाधिकरणाऽव्यतिरेकप्रतिपाद्- 
नम्, आहो असत्त्वप्रतिपादनम् ? तद्यदि अव्यतिरेकप्रतिपाद्नं 

कियते; कस्यात्र पक्षीकरणम् ? कि घटसामान्यस्य, आहो 
लद्वयवाधिकरणस्य ? 

तद्यदि घटसामान्यस्य पक्षीकरणम् तत्किम् — अवगतस्य „25 
अनवगतस्य वा D तद्यदि अनवगतस्य; तद्युक्तम्; नह'यनव- 

OEE cg RH ब IIR 

१ अप्रयोजनकत्रमू- परिव० | 
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गते धमिणि हेतोरुत्थानमस्ति। न चाश्रयवैकल्य(ये) गम- 
कत्वम् | अथ अवगतस्य; तदा तेनैव भिन्नाकारावगमेन अव्य- 
तिरेकप्रत्यायकसाधनं वाध्यते | 

अथ तदवयवाधिकरणस्य पक्षीकरणम्; तापि किम् - 

5स्वस्मात् खरूपाद् अव्यतिरेकः साध्यते , [ आहो परस्मात् ] 

इति ? [ यंदि aera खरूपाद्व्यतिरेकः साध्यते; ] fas 
साध्यतया सम्बोधयितव्याः। अथ परस्माद्व्यतिरेकः साध्यते ; 
स परात्मा प्रतिपन्नः, अप्रतिपन्नो वा? यदि प्रतिपन्नः; स 
किम् - भिन्नाकारतया अवगत; , अभिन्नाकारतया वा? तद्यदि 

10भिन्ञाकारतयोपलव्धः ; तदाउनेनैव भिन्नाकारावगमेन अभेद्- 
प्रदायक साधनं बाध्यते। अथ अभिन्नाकारतयाऽवगतः; न 
तहि परात्मा, इदानीं खस्मात् खरूपाद्व्यतिरेकः साध्यत 
इति सिडसाध्यतया संबोधयितव्याः। अथ अनवगत! ; न 
तर्हिं एकत्वं रथतुरगविषाणयोरिव | 

15 अथ अभावः साध्यः; तत्रापि कस्य पक्षीकरणम्- कि 
घटसामान्यस्थ , आहो तद्चयवाधिकरणस्य? तद्यदि घट- 

सामान्यस्य पक्षीकरणम्; तत्किम् - अवगतस्य , अनवगतस्य 
वा? यद्यवगतस्य; तदा तेनेव सङ्गावावगमेन अभावहेतो- 
बोध्यमानत्वात् अगमकत्वम्। अथ नावगतम्; कथं तस्य 

20पक्षीकरणम् खयमनवगतस्य पक्षीकरणायोगात् ? 
अथ आअचयवाधिकरणस्य पक्षीकरणम् , घटसामान्यं 

नास्तीति प्रतिज्ञा; तदग्रहेऽग्रहात् इत्यस्य हेतोः तदभावेन 
सह सम्बन्धो नास्ति | तादात्म्यतदुत्पत्तिसम्बन्धाभावे सति 
कथं NARAH ? 

25 तदग्रदेऽग्रहादित्यस्य कोऽर्थः? किम् - अवयवाधिकरणग्र- 
हणमेव घटसामान्यस्य ग्रहणम्, आहो अवयवाधिकरणग्रहणा- 
EET rr अर्थानुसन्धानबलात् अस्माभिरत्र AAA: । 
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नन्तरं घट-सामान्यस्य ग्रहणम्, कि वा घट-सामान्यस्याग्रहण- 
मेव विवक्षितम् ? तद्यदि अवयवाधिकरणग्रहणसेव घट-सा- 
मान्यस्य ग्रहणं विवक्षितम्; तदा नानेनाव्यतिरेकः अन्य- 
तरासत्त्वं वा प्रतिपाद्यते, यथा नीलतादुयोः एकोपलम्भेऽपि 

नान्यतराभावः, अत्यतिरेको ar, तथा नीललोहितयोः 5 
एकोपलम्भेऽपि नान्यतराभावः, अव्यतिरेको वा | 

अथ अवयवाधिकरणग्रहणानन्तरं घट-सामान्यग्रहणं विय- 
क्षितम्; तदा नानेनाव्यतिरेकः साध्यते अन्यतरासत्त्वं वा, 
था रूपग्रहणोनन्तरं रससंवेदने न तयोरेकताँ at अन्य- 

तरासत्त्वं वा | 10 

अथ अग्रहणमेव विवक्षित घट-सामान्यस्य; तदा AT- 
ग्रहेऽग्रहात्? इत्येतन्न वक्तव्यम्, ¦ अग्रात् ? इत्येतावद्र्तु | 
नहि अन्यस्थाऽग्रहे तदनुपलम्भसिडिः, तत्खभावविनिद्वत्ति- 
निबन्धनत्वात् तद्नुपलम्भस्य | 

न चायं व्यतिरेकार्था लभ्यते, ' तदग्रहेऽग्रहात् ? इत्यस्य 
हेतो; घटसामान्यस्याग्रहणमेव , अपि तु अवयवाधिकरणग्रह- 
णानन्तरं घट-सामान्यस्य ग्रहणं लभ्यते aay विपरीतसाध- 
नाद् विरुडो भवति | 

[ $ १२. एकपिण्डग्रहणकाले उपळब्धिलक्षणप्रापतस्येत्यादेः समीक्ष्य प्रतिवचनम् । ] 

_ यदप्यभ्यघायि- “एकपिण्डग्रहणकाले उपलन्धिलक्षण-20 

प्रास्य अनुपलब्धेनोस्ति सामान्यम् ।» क एवमाह नोपलब्धं 
सामान्यम् | अपि तु उपलः्धमेव | कथं ज्ञायते ? डितीयादि- 
पिण्डद्शने सति पूर्वे पिण्डे स्पातिद्शोनात् “अनेन सदृशोऽसौः 
एवमनुस्मरति। अथवा . एकपिण्डम्रहणकाले तद् उपलब्धिः. 
ward न भवति तेन नोपलभ्यते | उपलब्धिलक्षणप्रासि-25 
Re अनेकसहकारिपिण्डोपनिपातः | यदि चोपलब्धिलक्षण 

vq 
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प्रातम्, कथं नोपलभ्यते? अथ नोपलभ्यते ; न तहिं उपलब्धि- 

लक्षणप्राप्तम्। उपलब्धिलक्षणप्रा्तिरिह प्रत्ययान्तरसाकल्य- 

(ल्य) ख'भावविदोषस्स(व्व) | TART विद्यते; कथमनुपलब्धि: ! 

एवंभूतस्याप्यनुपरम्भे परिकल्प्यमाने सवेवस्तूनामनुपलम्भ- 

Sere | उपलव्धी चा अन्यस् कारणमन्बेष्टव्यस् | अथ NA- 

थान्तरसाकल्यमात्रं विवक्षितम्, न तत्खभावविशेषः; TA- 

वम् अइध्यस्पैव अनुपलब्धिः न दृश्यालुपलब्धिरस्ति । यदि 

च अन्यकारकसाकल्यम् उपलब्धिलक्षणप्रातिरमिधीयते; त- 

दापि उपलब्ध्या भवितव्यम् नानुपलव्ध्या। इतरकारकः- 

10साकल्यं हि उपलम्भजननसामध्येम्। तच्चेद् विद्यते; कथसलु- 

पलब्धिः ? तस्मादनुपलब्धिलक्षणप्राक्तस्यैव अनुपलव्धेः(ञ्धिः) , 

नोपलब्धिलक्षणप्राप्तस्थ । 

[ $ १३. क्षीरोदकवड्धिवेकेनाग्रहणान्नास्ति सामान्यमित्युक्तेखण्डनम् | | 

यदप्युवाच- “क्षीरोदकवद् विवेकेनाऽग्रहणाल् नास्ति 

15सामान्यम् ; ? तदप्ययुक्तम् ; विवेको हि आकारान्यत्वं व्यक्ती- 

नासननुगमरूपता , सामान्यं तु अनुगताकारम्, AAT: सारू- 
प्यम्। तैः सह सारूप्यंमस्य इति विविक्ताकारावगमद्रो- 
नात् तथा, क्षीरोद्कयोरपि विविक्तमेव ग्रहणम् | तत्र क्षीरोद्- 
कपो! एकभाजननिक्षेपे सति किम् - केवलं क्षीरं प्रतिभाति, 

20आहो उद्कम्, उभयं वा ? तद्यदि क्षीरमेव प्रतिभाति; कथ 
तदू उद्काकारान्न विविक्तं भवति ? 

अथ उदकं केवलं प्रतिभाति; तद्पि कथं क्षीरान्न विविक्तं 
भवति ? 

अथ sae प्रतिभाति; तदा उभयोरितरेतराकारविवि- 
25क्तयोभ्रहर्ण तादात्म्यव्यातिरेकात् | 
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[ § १४. एकत्र इष्टो भेदो हि-इस्यादेः कारिकाया; प्रतिवद्नम् । ] 

थद्प्यन्यदुक्तम्- 

४ एकत्र दृष्टो भेदो हि कचिन्नान्यत्र दृश्यते। 

न तस्माद् भिन्नमस्त्यन्यत् सामान्य वुद्धयभेद्तः ॥ 
[ प्रमाणवा, ३.१२६ ] 5 

इत्येतद्म्यसुक्तन् | एकत्र इडे(ट्टोस्य भेद्स्य अन्यत्र ददोन- 
ada, यथा घटवस्त्रादेः एकावयवोपरिदष्टस्य अवयवान्तर- 
लग्नस्य उपलम्भात् , तथा साभान्यमापे भिन्नमस्ति , अनुगता- 

NN UN 

कारस्य वुडिभेदेनाध्यवसीयमानत्वात i 

[ $ १५, नित्यस्य क्रमेतराभ्यामित्यादेः प्रतिसमाधानम् | ] 10 

यदप्यन्यदुक्तम् - “ नित्यस्य क्रमेतराभ्यामथेक्रियाकरण- 
सामथ्ये नास्तीत्यसत् सामान्यम् "i तदेतदयुक्तम्; उभय- 
थाष्यथेक्रियासम्पादनसुपपचलते युगपत्, कमेण च | ननु कम- 
कतेत्वमभिन्नस्य नोपपद्यते, कार्थस्यैककालीनता प्राप्नोति; 
एतचाइसमीचीनम्; थथा भवतां पक्षे एकं नीलखल-15 
क्षणम् अनेकाकारकाये नियतदेरासम्बन्धि जनयति नयना- 
लोकमनस्कारादिरूपम्, न च कार्याणाम् एकाकारता एकदेश- 
सम्बन्धिता वा विद्यते एकस्वभावससुट्गवत्वेऽपि, तथा इहापि 
एवंभूतं तत्सामान्यं यत् कमेतराभ्यां कायोंत्पादात्मकम् | 

sp यदि क्रमेण कार्य करोति तदा तदेव जनकम्, तदेव20 
चाऽजनकम् ; सत्यम्, तदेव जनक तदेव चाऽजनकम् | ननु 
जनकाऽजनकयोभेंदप्रसङ्गः ; न प्रसङ्गोस्ति, यथा त्वदीये 

पक्षे एकं नीलखलक्षणं खकायोपेक्षया जनकम् , स्वकारणात्मा- 
पेक्षया तु अजनकम् , न तस्य खरूपभेदोऽस्ति | 

अथ खकारणमात्मान च जनयति; तदयुक्तम्; तद् आ-25 
त्मानं HAT उत्पन्नं वा कुयोत्, अनुत्पन्न वा ? तश्चदि उत्पन्न 
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करोति; तदयुक्तम्; कृतस्य करणायोगात् | अधाञ्नुत्पन्न कः 

रोति: असतः कः कारकार्थः ? तथा, खकारणमपि न जन- 

थति इतरेतराश्रयत्वदाषप्रसङ्गात् | अत; तद्व कारक तदेव 

च अकारकमिति , तथा सामान्यमापि जनकमजनक च | 

5 न चार्थकियाकर्ततत्वाभावेऽसत्त्वं सिडःयाति, यथा wg: 

अयोगोलकाडङगारावस्थायां धमोत्पादकलाभाबेऽपि न निव- ` 

dà बह्विरूपता, खहेतोरेव तथाभूतस्योत्पत्तेवद्विखभावस्य 

धमजनकात्मकस्य च, तथा अन्यदपि काय खहेतुनात्पा- 

दितं थत् वस्तुखभावं कायोऽजनकात्मकं च, तथा सामान्य 
10मपि चस्तुभूतं न च काथसुत्पाद्याति | 

ननु यदि कार्थ नोत्पादयति, तदस्तीति कर्थ वेत्सि १ ag- 

पलब्ध्या | ननु तद्नुत्पाद्या कथं तदुहीतिभेवति 2 खहेतु- 

सामथ्येनियानिताया! तदुहीत्यात्मतयो्पत्तेः | नच तदु- 

त्पाद्यत्वेन तदुहीतित्वम् ¦ चक्लुरादेरपि संवेद्यत्वप्रसडगात्। 

ba च विषयाकारयोगित्वेन agite (es) विज्ञानात्मना 

व्यतिरेकेण विषयाकारसमावेशायोगात्। योऽसौ आकारो 

विषयार्पिंतः स किं ज्ञानाकाराद् भिन्नः, अभिन्नो वा? यदि 
भिन्नः; स em, अतात्तिवको वा? यदि तात्त्विक; 
तदति; कथम् ? किं स्वसंवेद्यत्वेन, आहो जनकत्वाकारापक- 

20त्वेन ? तद्याद् स्वसवेद्यत्वन ; तद्युक्तम्; अज्ञानात्मतया स्व- 

संवे्यस्वायोगात्। अथ जनकत्वा-ऽऽकारापेकत्वेनः; तदा प्राता 
आकारपरम्परा | अतात्तिवक; ; तद्गतिनों पपद्ते ; स्वसंवेद्यत्व- 
जनकत्व्यतिरेकात् | 

अथ अव्यतिरिक्तः; स oram, अतात्तिवको वा? 
25थादि तास्विकः ; स जडात्मा , तबिपरीतो वा ? यदि जडात्मा; 
न तहि चिता सह तादात्म्यम् - fuf तादात्म्यानु- 
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पपत्तिः। अथ तदिपरीतः; तदा ज्ञानमात्रता स्यात् । ज्ञान- 
रूपता च सर्वेज्ञानावधारणा(०ज्ञानसाधारणा)-प्रातिकमेव्यव- 
स्थानुपपत्तिः | अथ अतात्तिवकः; तदा meat अता- 
त्त्विकत्वं प्राम्मोति | यदि च विज्ञानतादात्म्येन आकारोत्पत्ति- 
भेवति; विज्ञानं सर्वकारकनिष्पाद्येन साधारणम-प्रतिकर्म- : 
व्यवस्थानुपपत्तिः | एवं च सति थदक्तम्- 

४ अर्थेन घटयत्येनां नहि सुक्त्वार्थरूपताम् | 

तस्मादथाधिगते! प्रमाणं मेथरूपता ॥ ” 
तन्सुगधविलसितं सौगतानाम् | 

POPP at Nf aj na SP VE फे? IP कळक आ कळ व a 

तदेवं वृत्तिविकल्पादिदूषणं सामान्यादौ न संभवति 110 
थथा एकं रूपम् अनेककार्योत्पादकत्वेन साधारणम्, तथा एकं 
सामान्यम् अनेकाधारसाधारणम् | 

अथ एकरूपं नानेकं काये जनयति अपि तु एकमेव; 
तत्रापि कि रूपमेव केवलसुत्पाद्यति, उत ज्ञानमेव ? तद्यदि 

रूपमेव केवलसुत्पादयति; तदा रूपस्याऽग्रहणं प्राप्नोति विज्ञा-15 
नाऽजननात् । 

अथ ज्ञानमेव केवलसुत्पादयति तथापि मानसं प्रत्यक्षं न 
प्राम्मोति | स्वविषयानन्तरविषयसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन यज्ञ 
न्यते तत् मानसं प्रत्यक्षम् । न च खचिषयानन्तरभावी विष- 
योऽस्ति रूपान्तराजनकात्। तस्मादेकमेव रूप चिज्ञान-नी ला-20 

दिकायेसाधारणं प्रतिपत्तव्यम् | 

चक्षुरूपालोकादीनि कारणानि विज्ञानसुत्पादयन्ति , तानि 
किम् - एकखभावयुक्तानि , आहो नियतखभावयुक्तानि ? त- 
afte एकखभावतया उत्पादयति(न्ति); तदा कारकैकत्वं Sr 
प्रोति अभिन्नस्वभावयोगित्वात्। अथ नियतखभावयुक्तानि25 
7 4..Wesemmae dI . “४ 5 5. 
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ज्ञानरूपं काये जनयन्ति; तदा विज्ञानस्थ अभेदरूपता निव- 
तेते नियतखभावकारकजन्यत्वाद् रूपशव्दादियत् | 

अथ बिविधादपि कारणाद् अखण्डितरूपं काये भवति; 

एवं च कार्यमेदात् भिन्नकारणानुसानं निवत्तेते - एकखभा- 
5वादापि विज्ञानाद् अनेकं नथनालोकादिकायेघुत्पद्यते , AAR- 
स्मादपि एकं भवति । एवं च सति नियतकायेद्रीने नियत- 
कारणानुमानं निवत्तेते । 

अथ एकस्मादेव कारणादेकं काये भबति न बहूनां संक- 
लितानाम् एकफलोत्पादकत्वम् | ततश्च नियतकार्थद्चीने नि- 

10घतकारणाचुमानं केन निघ्रायेते ? तदेतद्समीचीनम्; यद्येकं 
कारणम् एकं काय जनयति तदाऽभ्युपगमविरोधः - “ चतु- 
Aaaa भवन्ति , बोधा दोघरूपता विषयाकारता ” 

इत्यादि | 
एकमेव जनयति किम् - समानजातीयत्वेन, आहो 

15सदाकारत्वेन , कि वा पूर्यपरकालभावित्वेन ? तद्यदि समान- 
जातीयत्वेन जनकत्वम्; तदा समानकालीनं पञ्चादुत्पन्नमपि 
जनयेत् | अथ तदाकारानुकारित्वेन जनकम्; तत्नाप्येतदेव 

दूषणम्। अथ पूर्वापरकालभावित्वेन जनकम्; न adie 
वक्तव्यम् ¦ एकमेव जनकम् ?, चक्षुूपालोकमनस्काराणां Td- 

20कालभावित्वाऽविशेषात्। एवं च अनेकोपादानोत्पाद्यत्वेन आ- 
कारकद्स्बकखरूपं विज्ञानं प्रसक्तम् | रूंपाद्याकारपरिहारे वा 
विज्ञानाकारस्याप्यनुपपत्तिः | तदनुपपत्तौ नैरात्म्य्सङ्गः | 

किंच , ज्ञानं कार्येकस्वभावम्, कारणैकखभावम् , उभय- 
खभावं वा? तद्यादि कारपौकस्वभावम्; तदा RAST न 

2संभवाते, तद्भावे न वस्तुत्वम्, संस्कृतानां वस्तुत्वाभ्युपग- 
सात् । नापि कारणरूपता उपपद्यते; अनाधीयमानाऽतिङाय- 
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त्वेन जनकत्वाञ्योगात् अथ कार्येकखभावम्; तथापि न सदा- 
त्मकम् , अर्थक्रियाऽकरणे वस्तुत्वविरहात् | अथ उभयात्मकम् ; 
एकमनेकात्सक सवति ? केन त्वं विपरलटस्नित; ? नहि एकस्य 
अनेकनासकरणे नानातोपपद्यते | न चानेकनासका(क)रणसुप- 

पद्यते, निमिस्तस्याविवित्रत्वात् | एवं विज्ञानस्याऽसंमवे सति 5 
सन्तानानुपपत्तिः, अञ्रान्सञ्रान्तङ्वैतस्याऽ्चुपपातिञ् | 

[ § १६. प्रसज्ञत् बोद्धामिपतश्य सन्तानस्य असिद्धत्वपदशेनम् । | 

इतोऽपि सन्तानस्याऽसिडिः , विज्ञानस्थ एकत्वात् | तदे- 
कत्वं च आकारान्तरस्याच्नुपपत्तेः, उपपत्तौ था ज्ञानाकारविर- 
हप्रसङगः | तत्प्रसक्तौ च सन्तानाऽनुपपत्तिः | 10 

इतोऽपि विज्ञानसन्तानालुपपत्तिः - विज्ञानम् असडमीत् 
सदात्मतया निवर्तेते, खरूपान्तरात्तु कथं व्यावत्तेते? किं सदा- 
CAAA, आहो आकारान्तरेण ? तद्यदि सदात्मतया व्याव- 

त्ते; तदा रूपादेः असदाकारता प्रामोति, वाजिविषाणयो- 
रिव | अथ आकारान्तरेण निवत्ते; तदा ज्ञानस्व असत्ख-15 
भावता प्राप्नाति , तुरगविषाणबदिति | 

अथ विज्ञानाकारतया निवत्तेते रूपादिभ्यो विज्ञानम्; 
सा विज्ञानाकारता सत्सभावा , असत्खभावा [वा] ? तद्यदि 

सत्खभावा; तदा ज्ञानाकारतथा निवत्तेत इति किमुक्तं भ- 
वति ? संदात्मतया निवत्तते, विज्ञान सद्।कारयोरव्यतिरे-20 
काल् | ततश्च रूपादेरसदाकारता Aaa तुरगविषाणवदि'ते 

पूर्वोदितमेच दूषणमापद्यते। अथ असत्स्वभावा; तदा खर- 

विषाणवद् विज्ञानरूपतां परित्यजति, त्यागे चिज्ञानसन्ता- 
नानुपपत्तिः, तदनुपपत्तौ चैत्यवन्दनादिक्रियाऽनथक्यम् | 

इतोऽपि चिज्ञानसन्तानानुपपत्तिः, तदुत्पादकविज्ञानस्य25 

पू्वपरसहोत्पन्नविज्ञानं प्रति स्वरूपाविशेषात् - यदेव पूवे- 
सहोत्पन्नविज्ञानापेक्षया स्वरूपं तदेव अपरविज्ञानापेक्षयापि 
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स्वरूप विज्ञानस्य निरवर्थाव]त्वेन, ततश्च थथा पुवेसहोत्पन्न- 

विज्ञानस्थ हेतुने भवति, एवम् अपरविज्ञानस्थापि हेतुने 
अवति- तत्स्वरूपव्यतिरिक्तव्यापारातिकाथस्याचुपलब्धः i 

अथ पवेकालभाव एवातिशयः , तेन तस्य हेतुत्वसुप- 
उपपायते ; यद्येवं यथा देवदत्तज्ञानपवकालभावि देवदत्तज्ञानकारणं 

था ARIMA देवद्त्तज्ञानकालोत्पन्नानां देवद्त्तज्ञानं 
प्रति हेतुत्वं प्रसक्तम्; तत्प्रसक्तो अनेकङ्रीपदेशान्तरितपुरुषा- 
नुस्यू( TH )ताथोनुस्मरणं स्यात् | तथा , स्वजनशुजङ्गमादौऽ- 
(मादावन)नुभुतेप्ययेऽनुस्मरणं स्यात् | तथा, तथागतावदात 

10ज्ञानजन्यत्वे देवदत्तज्ञानानामवदातता स्यात् | ततश्च सर्व 
CAST. स्युः । अथ नैव अवदातता देवदत्तादिज्ञानानास् , 
तथागतावदातज्ञानोपादानजन्यत्वेऽपि देवदत्तादिज्ञानेनापि 
SN Fe ७४७९ Oh Pam Pa Fg हि 

A Fe a UP 

Mata | ततश्धासावपि अवीतरागः स्यादसवज्ञञ्च | 

15 इतश्च सन्तानानुपपत्तिः, विज्ञानयोः सहोत्पादे हेतुफल- 

भावानुपपत्तेः | यदैव कारणज्ञानं विनदयति तदैव कार्यज्ञानं 
जायत इति वः सिडान्तः। कारणज्ञानस्य च विनाश; cua 
एव | ततश्च कारणज्ञानविनाशकाले MALA अवति | कि- 
सुक्त भवति ? कारणज्ञानोत्पादकाल एव भवति। ततश्च 

20सहःत्पन्नयोः हेतुफलभावानुपपत्तिः एककालोङ्गतयोः गोवि- 
षाणयोरिव | कारणज्ञानस्य चानुपप(नुस्प)न्नस्योत्पत्तिवद् अनु- 
त्पन्नस्थ- विनारामसङ्गः। ततश्च क्षणमपि नोपलभ्येत , उपलब्धी 
वा सततोपलम्भप्रसङ्ग!, तदात्मभतविनाइास्य उपलम्भ- 
विघाताकत्ेत्वात्। विघातकत्तेत्वे वा एकक्षणोपलम्भस्यापि 

25अनुपपत्तिप्रसङ्गः | अथ एकक्षणोपलभ्यर्वभावकं संजातं तेन 
[न] संततोपलाब्धः अनुपलब्धिवो; यद्येवं ढादशाष्क्षणोप- 



१, सोगतसंमतस्य प्रत्यक्षलक्षणस्य परीक्षा | ५७ 

लभ्यस्वभावक संजातं किन्न कल्प्यते ? किंच, उत्पाददिना- 

शयोरभेदे सति कायकारणयोः समं विनाश; स्थात् | 

यद्प्यन्यदुक्तम्- “ मातुरुद्रनिःक्रम(निष्कम)णानन्तरं 

यदाद्यं ज्ञानं तज्ज्ञानान्तरपवेकं ज्ञानत्वात् दितीयज्ञानवत्। ” 
न, असिडत्वात इष्टान्तस्य, बितीयादिज्ञानस्यापि थथा 5 

ज्ञानपूचेकत्वं नावगाहयितुं waa तथा प्रागेव आवेदितम् | 
किंच, यदि(डि)ज्ञानत्वात् ज्ञानपृ्वकत्वानुमानम् , न किलाऽव- 
बोधात्मककारणमन्तरेण बोधात्मकं कार्यसुपपद्यते । एतच्चा- 
वद्यम्- अबोधात्मकादपि नीलालोकलोचनादिकारणादुपजा- 
थते - तदा गभोदो यदाद्यं विज्ञानं ag भृतसंवातादेव भवि-10 
ष्यति न ज्ञानान्तरं परिकल्पनीयम्। यस्यानन्तरं यद् भवति 
तत् तस्य कारणं नापरिदष्टसामध्यम्, विज्ञानाभावे विज्ञान- 
जन्याकारता निवृत्ता न तु ज्ञानाकारता, यथा इन्द्रियव्यापार' 
मन्तरेणोपजायमाने मनोविज्ञाने इन्द्रिय जन्याकारता निवत्तते 
न तु ज्ञानाकारता | | 15 

यदि च सदशात् सदडास्योत्पत्तिनियम्यते. तदा धूमेन 
दहनानुसान AMAA, दहनस्य घूमसररूप्यमन्तरेण उपा- 

दानकारणत्वायोंगात अथ रूपरूपता सारूप्यसुमयोरिति 
चेत्: तदिहापि स्वलक्षणरूपता सारूप्यं भतविज्ञानयोः, अलं 

परलोकविज्ञानकल्पनया | अथ . विज्ञानरूपता भूताना न वि-20 
दयाले तेन तेषासुपादानकारणत्वं नास्ति विज्ञानं प्रतीतिश्चे- 
( प्रतीति चे )त्; इहापि धूमरूपता नास्ति दृहनस्य , नोपादान- 

कारणत्वम्, तद्भावे न दृहनानुमानम्। __ | 

तथा, अनुभवज्ञानाद्नुभवज्ञानस्यैव निष्पत्तिरभ्युपेया 

उपादःनकारणाचुकारित्वेन काथेस्य निष्पत्त्यभ्युपगमात्। न च25 

एकदेशानुकारि त्वमस्ति तदीजस्याऽविचित्रस्वात् | अनुभवा- 
^ LE 



५८ तत्त्वोपप्ळूवसिंहे 

काराननुकारित्वे च ज्ञानाकारताविरहः स्यात्, अनुकरोति च 
विज्ञानरूपताम् , तेन कथं नानु अवात्सकम् ? तदुपपत्तौ च प्राप्ता 
अनुभवपरम्परा इत्यतः स्मरणानुपपत्ति; , तदनुपपत्ती च अलु- 
मानज्ञानस्याप्यनुपपत्तिः, ततश्च सवेव्यवहारचिलोपप्रसङ्गञ्च 
ऽएवं (प्रसङ्गः | एवं च) न सन्तानसिडिः , नापि साविकल्प- 
कनिविकल्पकज्ञानजै राइयसस्ति नापि व्यभिचाराव्यभिचार- 
द्वैविध्यमुपपद्यते सौगते मते ॥छी। 

[ ५. मीमांसकामिमतस्य प्रत्यक्षस्य निरास; । ] 

तथा, “ सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां वुडिजन्म तत् 
10प्रत्यक्षम् ” [ जेमि० १.१.३]; तदपि प्रत्युक्तम्। कथम् ? एत- 
raat कदाचित् लक्षणपरम् , कदाचिच्च कारकसंख्याप्रतिपाद्न- 

परम्, कदाचिचानुवादपरम् | तद्यदि लक्षणपरम्; तदावबोध- 
स्याव्यमिचारित्वं नावगन्तुं पार्यते - नादुष्टकारणजन्यत्वेन , 
नापि प्रवृत्तिसामर्थ्येन , नापि बाधारहितत्वेन , नान्यथा चा - 

15सवै पुर्वोदितमनुस्म्वल वक्तव्यम् | 

नापि इन्द्रियार्थसम्परयोगजत्वं विज्ञानस्यावबोधस्य चा- 
घोग्भागविदाबगम्यते , तद्तीन्द्रियत्वेन तदायत्तताऽनधि- 
गते! । नापि इन्द्रियजन्यत्वमवगन्तुं waa, इन्द्रियाणामती- 
न्द्रियत्वादेव | अथ आअववोधान्यथानुपपक््या सन्निकषेपरि- 

20कल्पना कियते; अवबोधस्य अन्यथानुपपत्ति्न wars काऽ 
नुसा ? 

अथ कारकसंख्यार्थम्; कि तेन परिसंख्यातेन प्रयोज- 
नम् ? आलोकादीनामपि कारकत्वात् तान्यपि परिसंख्येयानि 
भवन्ति | 

26 अथ अनुवाद्परता; प्रसिडस्यानुवादी नाऽपरसिङस्य | 
नच अध्यक्षं क्वचिद्विद्तिम् | ननु लोके विदितम्; : न चिदि- 



५, मीमांसकाभिमतस्य प्रत्यक्षस्य निरासः | ue 

तम्? इति aa, अव्याभिचारितयाऽनवगतेः। नापि सत्सं- 
प्रयोगजत्वं विदितम्, ततश्च प्रत्यक्षानधिगतिः, तद्नवगतौ 
चानुवादानुपपत्तिः 

इतोप्यनुवादानुपपत्ति! प्रयोजनाभावात् | नहि प्रयोजन 

विना अनुवादः प्रवर्तते, अनूद्य कचित् किंचिद्विधीयते प्राति- 5 
षिध्यते वा | 

नन्वत्रापि wa प्रति निमित्तत्वं प्रतिषिध्यते | तदक्तम-- 
“ae प्रत्यनिमित्त प्रत्यक्ष विद्यमानोपलम्भनत्वात् सम्प्र- 

थोगजत्वाचच। ” तत्र किम् अन्यपदाथोवभासोत्पन्नं प्रत्यक्षं धमे 
प्रति निमित्तत्वेन प्रतिषिध्यते, किं वा धमावभासोत्पन्नम् ,10 
अनुत्पन्नं वा तद्यदि अन्यपदार्थावभासोत्पन्नप्रत्यक्षव्याव्ाति 
कियते; तदाऽविप्रतिपत्त्या संबो धयितऽ्या जडसतय; | 

अथ घम्ये(मी)वबोधकोत्पन्नप्रत्यक्षव्याव्ृत्तिः क्रियते; तदा 
विरोधेन प्रत्यवस्थेयो भवति - धमोवबोधकोत्पन्न प्रत्यक्षम् , न 
च धमेनिमित्तस् इति व्याहतमपदिश्यते, अन्यथा चोदना-15 
वचनजनितविज्ञानस्यापि धम।वबोधकत्वेन उत्पन्नस्यातन्नि- 
मित्त्वं स्यात्। अथानुत्पन्नस्य धमोवबोधकत्वं नास्ति; केनात्र 
प्रतिपद्यते - यन्नोत्पन्नं तद् धमोवबोधकम् ? नापि कमलद्ला- 
TUT खयमसत्त्वात् | 

यद्प्युक्तम् - 'सत्संप्रयोगजत्वातः इति, तदप्ययुक्तम् 20 
सत्संप्रयोगजत्वं यथा न अवति तथा प्रागेवोक्तम् । 

यद्प्यन्यदुक्तम् - “विद्यम।नोपलम्भनत्वात् किल प्रत्यक्ष 

विज्ञानं विद्यमानमवबोधयति” ; यद्येवं न केवलं प्रत्यक्षम् अपि 

तु रूवेप्रमाणोत्पादेत विज्ञानं विद्यमानावबोधकम् । 

अथ चोद्नाजनितं विज्ञानम् अविद्यमानकत्तेव्यार्थाव-25 
बोधकम् ; यद्यविद्यमानम्; कथमवबोध्यते ? अथ अबबोध्यते ; 
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कथसविद्यमानत! ? अवबोध्यमानत्वेनेव विद्यमानता प्रत्यक्ष- 
प्रसाणावबोतितार्थवदिति । नाष्यववोधनमवबोध्यमन्तरेण 
उपजात्रते प्रत्यक्षावचोधनवत् | 

अपि च चोदनावचनजनितचिज्ञानस्य मिथ्यात्वसुपपच्यते , 

5अविद्यमानविषयत्वात् केशाण्डुकज्ञानवत् | केशोण्ड्कविज्ञान- 

स्यापि प्रतीयमानोपकारकार्थाभावे मिथ्यात्वम्, तदिहापि 
प्रती यमानोपकारका्थों [नास्त्येव , कथं न मिथ्यात्वम् ? तद्- 
न्वये वा कत्तेव्यार्थविषयत्वं प्रातिहीयेत चोदनावचस! | 

किंच, चोदनाजनितं विज्ञानं कत्तेव्यतार्थविषयं वा, तद- 
10भावविषयम् , निर्विषयं वा ? तद्यदि कत्तेव्यतार्थविषयम् ; 
तदा तस्य वत्तेमानतैव प्रतीत्युत्कलितत्वाद् विद्यमानतोयादि- 

चत् । { तोयादेरमती यमानस्वं खसत्ताधूमादभ्नौ सति जनक- 
त्वादिना निमित्तेन  एतचेदू विद्यते; कथमविद्यमानता ? अथ 
तद् भावविषयम् ; तस्यापि स्वेन रूपेण विद्यमानत्वात् न कर्तत- 

15व्यता | अथ निर्वेषयम्; न तर्हि चोदना कत्तव्यावबोविका 
आपि तु निर्विषया इत्येवं वक्तव्यम् | एवंस्थिते यथा प्रत्यक्षं 
विद्यमानोपलम्भक तथा अन्धान्यपि प्रमाणानि | 

बुडिजन्म प्रत्यक्षम् , नच वुड“यवगमे प्रमाणमस्ति | प्रत्य- 
क्षावसेया सा न भवति, खयमनभ्युपगमात्। अनुमानगम्यापि 

20न॑ भवति, तया प्रतिबडलिङ्गानवगतेः | 
अथ अर्थापत्त्या प्रतीयते; किम् - घटाथोन्यथानुपपत्त्या , 

आहो तदुपादानपारित्यागान्यथानुपपत्त्या, घटावबोधान्यथानु- 
पपत्त्या वा? तद्यदि घटाथोन्यथानुपपत्त्या; तद्युक्तम्, न 
वुडिकार्यो we, अपि तु वुडिरिह तत्कार्या। अथ घटोपा- 

25दानपरित्यागान्यथानुपपत्त्वा बुडधिपरिकल्पना क्रियते; तद्यु- 
`: १, कोष्ठकगतः MASNI भाति । 



t 

६. सांख्यसंमतस्य प्रत्यक्षलक्षणस्य निरसनम् । ६.१ 

त्तम्, वुडिस्वरूपस्यानेककालान्तरावस्थाबायोगात् अधापत्ते- 
निविषयत्वम्। केनापि बलवता प्रेरितो वुडिमन्तरेण वा ag- 
पष्ठवाडा घटोपादानपरित्यागाय घटते तेन संद्ग्धाउ्थोपत्ति: | 
नच सम्बन्धग्रहणमन्तरेण नियतायाँ ger प्रतिपत्ति रूपपद्यते। 
अथोपत्तितस्तु तद्नुपपत्तौ इन्द्रियकल्पनापि दुर्घटा | 5 

अथ अवबोधान्यथानुपपत्त्या बुडिपिरिकल्पना कियते: 
तस्यापि वु'या सह सम्बन्धो नास्ति, कथमवबोधयति ? अव- 
बोधे चावगते प्रत्यक्षावगतेच बुडिः नावबोधगम्या , अवबोध- 
वुडि-विज्ञानशाव्दानां पर्यायत्वाद् अवबुध्यते ज्ञायत gÀ- 
कोऽर्थः ॥ छ ॥ 10 

[ ६. सांख्यसंमतस्य प्रत्यक्षळक्षणस्य निरसनम् | | 

तथा “ श्रोन्नादिवत्तिरविकल्पिका ” एतदपि प्रत्युक्तम् 

ओत्रादिका(क)रणानां राव्दादिविषयाकारतया विपरिणामो 
वृत्तिदान्देनाभिधीयते। सा चानेकप्रकारा भवति - सम्य- 
जज्ञानरूपा 'विपर्येयज्ञान-संदेहरूपा च | तदुक्तम्- 15 

€ तमो मोहो महामोहस्तामिख्रोऽन्धतामिस्रः। ” इत्यादि i 

तद्यदि श्रोत्रादिवृत्तेः प्रत्यक्षत्वम्; तदा विपयेयादिदत्ते- 
रपि प्रत्यक्षत्वं प्राप्नोति । अथ आबाधितपदोपादानं कियते; 
तत् सुन्ने न waa | भवतु वा तस्य कल्पना , तथापि अव्य- 
भिचारित्वं ज्ञातुं न दाक्यते | तच्च नेयायिकप्त्यक्षलक्षणाधि-?0 
कारे प्रपञ्चितम् । यादि च अव्यभिचारिपदेन विपर्ययरूपा वृत्ति- 
रपोद्यते तत् तदात्मतया व्यवस्थिता सम्यग्रुपापि इृत्तिरपो- 
दिता भवति | ततश्च संग्राह्या न लभ्यते वृत्ति; । 

अथ सम्यग्रपा वृत्तिरिह संग्राह्या; तदाऽपोहथा न 
लभ्यते, वृत्तीनां खरूपैकताभ्युपगमात्। भेदानभ्युपगमे च25 
अभ्युपेतहानम्। नहि भवतां पक्षे इन्द्रियाद् भिद्यन्ते gaa: 
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तच्चेदभिन्नम्, कथं वृत्तीनां भेद! ? भेदाभ्युपगमे इन्द्रियैकत्वं 

हीयते । इन्तद्रियाव्यतिरेकित्वं न वक्तव्यम्। इन्द्रियाव्यतिरे- 

कित्वेऽभ्युपगम्यमाने नीललोहितघटादीनां सवेदा उपलम्भः 
स्याल्, इन्द्रियावस्थाने तद्व्यतिरिक्ताया वृत्तेः अवस्थान- 

5संभवात्, तत्संभवे च घटाद्यनुपलम्भानुपपत्तिः | 

अथ वृत्तिसद्भावेपि अन्नुपलब्धिः; न कदाचिदुपलब्धिः 

स्यात्, नहि भवतां पक्षे किंचिदपूवे जायते पूर्वे वा निरु- 
Saat | aaa सर्वस्याऽस्तित्वे उपलब्ध्यचुपलव्धी AFA ? 

संदोपलब्धिरनाप]लब्धिवो । नहयेव॑ वादिनो द्वितीया गति- 
10रस्ति | 

किंच, शाब्दादय उपलभ्यन्ते किम् - अनुपलभ्यखभावा 
उपलभ्यन्ते, आहाोस्विदृपलभ्यखभावा(वाः) ? wate अनुप- 

लन्यखभावा उपलभ्यन्ते; लदा उपलब्धिः कथम्? यदि AJ- 

पलभ्यस्वमावाः, HI उपलभ्घरन् ? अन्यथा आत्माद्रप्यु- 

15पलड्धिः स्यात् | 

अथ उषलभ्यख'भावा उपलभ्यन्ते; अनुपलञ्धिः कथम् ? 
कि तेनैवाकारेण, आहोस्विद् आकारान्तरेण ? यदि तेनेव 
आकारेण अनुपलब्धिः ; आत्मादेरपि अनुपलब्धिने प्राप्नोति 
उपलब्धी वा बीजान्तरं वचनीयम् | अथ आकारान्तरेण नोप- 

20कलभ्यन्ते ; तथापि उपलभ्यमाना-ऽनुपलभ्यमानयोः ARAR, 
राग्दात्माकारयोरिव, नहि उपलमभ्यस्भावाच्छन्दादचुपलभ्य- 
erar आत्माऽव्घतिरिक्तो eu: | 

अथ तस्यैवाऽभिव्यक्तस्योपलब्धिः ; तत्स्वरूपवदभिव्यत्तेः 
सवदानव(०दाव)स्थानात् सततोपलब्धिप्रसङ्ग; । अथ तिरो- 

25 धाने सति अनुपलब्धिः; तदा तत्स्वरूपतादात्म्यात् सतता- 
नुपलम्भप्रसङ्गः, उभयोवीऽवस्थाने समसुपलम्भाऽडुपलम्भौ 



६, सांख्यसंमतस्य प्रत्यक्षलक्षणस्य निरसनम् । ६३ 

स्याताम् ततञ्च - ' इदानीसुपलसे पूर्व नोप(पा)लभे? इति 
व्यवहारविरहः स्यात् | तथा , “पुवेखुप(पा)लभे इदानीं नोपलभे 
इस्येतदपि न प्राप्नोति | 

अथ अवयवोपचये सति उपलम्भः; तस्य सवेदा भावात् 
सवेदोपलम्भपसङ्गः। अथ स्वलक्षणपुष्टौ सत्या्ुपलम्भः; 5 
तस्याः सवेदा सत्त्वान् सततोपलम्भध्रसङ्गः। अथ संस्थानो- 
त्कर्षे सत्युपलम्भः; तस्यापि सवेदा विद्यमानत्वात् सततोप- 
लब्धिः स्यात् | तस्माद् येन येन निमित्तेन उपलर्भपरिकल्पना, 
तस्य तस्य सवदा भावात् सतलोपलम्भप्रसङ्गः। अथ देश- 
कालकारकापवन्धादनुपलम्भ!; तदा तस्यापबन्धस्य सबेदा!0 
भावाद् अज्ुपलस्भाऽनुपरभः स्यात् | 

तथा, इन्द्रियाणामपि करणरूपता नोपलभ्यते फलवैक- 
ल्यात्। ननु अस्ति विज्ञानं फलम्; न, तस्य सवेदा विद्य 
मानत्वात्। aaa विद्यमानयोः हेतुफलभावो नोपपद्यते, 
यथा शुणानां परस्परमात्मभेदानां वा | नहि आत्मा आत्सा-15 
न्तरस्य हेतुभवति तत्फलं वा, तथा इहापि अनाद्यन्ता सत्ता 
न रूं हेतुवा उच्यते | 

किंच, सूजलादि अनेकं कायम् - तत्किं युणत्रयाद् व्यति- 
रिक्तम्, अव्यतिरिक्तं बा? तद्यदि व्यतिरिक्तम्; तत्कि 
तास्विकम्, eru चा? तद्यदि तास्विकम्; न तहि? 
गुणत्रयोपादानपू्वेकम् , ततो भिन्नत्वाद् आत्मखरूपवत्। न च 
शुणन्रयेण सह अन्यतमोऽपि सम्बन्ध उपपद्यते AZARAE 

न साञ्रामात्रिकसम्बन्ध!, नापि सहचरसहचरि[त]मावः , नापि 

निमित्त-नि(ने)मित्तिकभावः , उपकार्योपकारकभावो वा | 

अथ अतात्तिवकम्; कर्थं तेन गुणत्रयं प्रतीयते , णुणत्रयेण 25 

सह सम्बन्वानुपपत्तः ? नच सदसतोः सम्बन्ध उपपद्यते 

आत्मखरविषाणयोरिव | तद्भावात् नानुमानाद् शुणचयप्रति- 
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पत्ति; | नापि प्रत्यक्षेण शुणावधारणम्, खयमनभ्युपगमात् | 

तदुक्तम् - 
४ गुणानां परमं रूपं न दाटिपथखच्छाते । 

यत्तु दृष्टिपथप्रार्सप तन्मायेव खुतुच्छकम् ॥ ? 

5उतदनवगसे च न 'भोग्येन 'भोक्तुरनुमानम् | ततश्च नात्मा, न 
गुणत्रयम् | 

अथ अव्यतिरिक्तम् ; तत्किम् - तात्तिवकम् , अतात्तिवकम् 
वा ? यदि ताक्तिवकम् ; तदा कार्याणामपरिसंख्येयत्वे गुणाना- 
मप्यपरिसंख्येयता । ततश्च अयो गुणाः इति न वक्तव्यम् । 

10अथ gmat freq; तदा कायस्यापि त्रित्वं पाप्नोति, आ- 
न्त्यं हीयते | तथा कार्थस्य प्रत्यक्षत्वे गुणानामपि NAA- 
त्वम्। किंचिषयं प्रधानानुमानम्? spp प्रधानम्, तच्च 
उपलब्धम् अलम् अन्वयकाक्तिपरिमाणवैर्वरूप्योपकायो- 
पकारकादिसाधनेन | अथ नोपलभ्यते प्रधानम्; तद्व्यतिरिक्तं 

15कायेमपि नोपलभ्येत , तद्भावान्न पुरुषसिडिरुपपद्यते | 

अथ अतात्तिवकस्; तदा शुणत्रयस्यापि अतात्तिवकत्वम्। 
तद्भावात् न चित्सिडी प्रमाणमस्ति | तदसिडौ परलो- 
किनोऽभावात् परलोकाभावः। तदेवं प्रत्यक्ष नोपपद्यते ॥ छ ॥ 

| [ ७, नैयायिकाभिमतस्यानुमानस्य निरसनम् | | 

20 अथ इदानीमनुमानं विचार्यते - किं पुनरनुमानम्.? 
^ तत्पूवेकमनुमानम् ” [ न्यायसू० १.१.५ ] कथम् ? कथ्यते - रस- 
वतीप्रदेदो नयनादिव्यापारेण दहनधूमथोः सम्बन्धावधारणं 
कियते, तेन च संस्कारः, तदुत्तरकालं बितीयलिड्गददी- 
नम्; तदनन्तरं व्यासिस्मरणम् , व्यासिस्मरणानन्तरं werd 

2ऽज्ञानमनुमानं लिङ्गसचिवम् | 



७. नेयायिकामिमतस्यानुमानस्य निरसनम् । ६५ 

तद्भावे तस्याभावः तत्पू्वकत्वात्। नहि कारणं विना 
कार्य लोके WaT इष्टम्, प्रत्यक्ष च कारणं गीयते तद्भावात् 
कथमनुमानकुसिः, कुसौ वा कार्याऽकस्भिकत्वपसङ्गः । प्त्यक्षा- 

भावमङ्गीकत्य उक्ताम् — “ अविना भावसम्बन्धस्य ग्रहीतुम- 
राक्यत्वात्। ” 5 

इतोपि अविना भावसम्बन्धग्रहणानुपपत्ति! - कि सामा- 
न्ययो; MITTIN, आहो स्उलक्षणयोः, सामान्य- 
खलक्षणयोवो ? तद्यदि सामान्ययो; सम्बन्धावधारणम्; तद- 
युक्तम्; सामान्यानुपपत्तेः | तद्नुपपत्तिञ्च प्रागेवोपपादिता | 
नापि सामान्यखलक्षणयो; , सामान्यासंभवादेव | 10 

नापि खलक्षणयोः; दहनधूमव्यक्तीनामानन्त्यात्, A- 
भिन्नानेकानुगामिनिनित्ताऽसंभवाच्च। तङ्भावेऽपि आनन्त्य- 
स्याऽनतिवृत्तेः, अतिवृत्तो बा भावाभावप्रसङ्गः , तत्प्रसत्त्तौ 
च वद् इदानीं कस्य सम्बन्धावधारणम् ? 

देशकालखभावविप्रकषोच न व्यत्तीनां सम्बन्धावधार-15 
पाय अलं प्रत्यक्षम्। न च सम्बन्धिग्रहणमन्तरण सम्बन्धवुडे- 
रुपपत्तिः तदधिकरणत्वात् सम्बन्ध-तदुडःथोः । न च सम्ब- 

न्यग्रहणसमये सर्वे सम्बन्धिनोऽवभान्ति, अप्रतिभासनात् | 
न च अप्रतीयमानस्य प्रतीयमानत्वं कल्पयितुं न्याय्यम्, अति- . 
प्रसङ्गात्। अन्यथा हि रासने विज्ञाने रसे प्रतीयमाने रूप-20 
मपि कल्प्यं स्यात् । 

अथ अविनाभावसम्बन्धग्रहणकालोपलक्षितकतिपथयव्य- 
Cat सम्बन्धावधारणम्, न सर्वासामिति चेत्; यद्येवं ता- 
सामेव गमकत्वं नान्यासाम्। नहि अन्यस्य सम्बन्धे अन्यस्य 
गमकत्वमस्ति, अतिप्रसङ्गात्। न जातु देवद्त्तनयनघट-25 
सम्बन्धे जाते जलादौ ज्ञानसुत्पद्यते नियतदेदाकालखभावाऽ- 

५ त, | 2 
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योगित्वात् खभाव 
स्यात् | आत्मान्यत्वे च अन्यस्य सम्बन्धे अन्वस्याऽगमकत्वम् 

तदाकारव्य तिरेकात् अड्यातिरेके वा पर्वते नेकबलक् 777 

घुमाकारानुप्रवेदाप्रसडगः स्यात्। तद्लुप्रवेशे चं न तत्संवि- 

ऽन्यानुसेया अग्निसंवित्तिरुपपद्यते , नालिकरद्रीपयासिन इव 

तयो; सम्बन्धानव STATA: | तदनवगतिम्च अनुसेयदहनस्थ पिशा- 

चेश्वरतुल्यत्वात्। पावकसम्बन्धिसंवित्तौ सम्बन्धवुदेरुपपत्ति- 

रतिप्रसङगात् j तस्माद 
Sap AEA

 

PRR लिङ्गावगस pup “00d 

jj ones तात्त्विक्या इष्टया न केनाप्युत्पायते इति किन्न 
कउ्दैयैते qu 34 PPR RNR ONO T ४४४ VR AU cee da mend किस- 

धुनोत्पन्नम्, चिरोतपन्नम् , कारणादा जातम्, आकस्मिकम् 77 
d तश १00१ भात्रावद्योतकत्वेन पर्यवसिते आकस्मि- 
कमपि खरूपलुपपद्यते जगतो वैश्वरूप्यद्कीनात्। अथ आक. 

15स्मिकत्वे नियतदेशकालसम्बन्धित्वं न लभ्यते; तन्न युक्तम्, 
तत्खभावस्य तस्योत्पत्तराकस्मिकनियतदेकाकालसम्वन्धाभाचा- 
नवगतेः। एवंसूतं तत् कारणं विनोत्पन्नं थत् नियतदेशकाल- 
प्रतिष्ठितदेहम्। एवं च स्थिते धूमोपलम्भे सति नानुमेयाभ्नि- 
प्रतिपत्तिः, अनुपलमस्भात् | 

20 [ $ १. कायेदेतुकानुमाननिणसाय कार्यत्वस्य खण्डनम् | ] 

इतोऽपि नानुमेयप्रतिपत्तिः, धूमस्य कार्येरूपत्वाऽसं- 
भवात् | तदलुपपत्तित्र सत्ताविच्छेद्स्यानचगतेः | ननु NA- 

९. त् स्वभाव - धृथ्म् । २, व्यतिरे - go । ३. रेके वा प्ते Sages - go । ४. च 
न तत् सं - gol ५,मेया~ध०। ६, सम्अजम्धानवग्तेः। तदन - gol ७, ति~ go! 
<, त् । पाव - gol ९, वित्त - go । १०, बुद्धेः ~ Gol ११. ft — go 1 १२, मा 
gol १३. EX न-घृ०। १४, प्युताद्यते - go | १५, लप्यते धूतबलेन ge 
१६, धूमधूमत्वरूयं किमघुनात्यज्न Patera कारणाद्वा जातमाकस्मिक - go | 
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क्षेणेय अवगम्यते; किं तत् प्रत्यक्षं विधिमुखेन उपजायते , 
आहो प्रतिषेधसुखेन ? लथ्यादि विधिसुखेन उपादीयते; तत्कि 
धृमविषयम्, आहो अन्धविषयम्, निर्विषयं वा? तद्यदि 
qasaq; तदा तत्सरूपावगाहिना तत्खरूपास्तित्वं विधी- 
यते न तत्खरूपखण्डना। अथ अन्यविषयम्; न तहि तेन 5 
तस्य खण्डना विधीयते तत्खरूपयत्, आपि तु यद् यदिषयं 
तत् तस्यैवाऽस्तित्वं विदधाति | अथ निर्विषयम्; न तहि तत् 
किंचिदू विदधाति नापि प्रतिषेधति सूकान्धबधिरतुल्यत्वात्। 

अथ प्रतिषेधसुखेन उपादीयते; तदपि किं धूमविषयम्, 
आहो अन्यविषयम्, निर्विषयं वा? तद्यदि घूमविषयम् ;10 
तदा तत्सत्तोपनिबडं तत्खरूपास्तित्वविधायर्क न तु व्याव- 
WWW) अथ अन्यविषयम्; अन्यविषयपर्यवसायिना न 
तत्सत्ताखण्डना अवद्योत्यते तत्सत्तावत्। अथ निविषयम्; न 
तत किचिद्विद्धाति नापि प्रतिषेधति सूढात्मतथोत्पत्तेः 

अथ सत्ताविच्छेदो हि प्रध्वंसः , सोऽनेन आत्मसात् क्रि-15 

घते; नेदं चतुरस्रं वचः। प्रध्वसो हि विषयान्तरम्, तत्रो 

त्पन्नं विज्ञानं तत्खरूपार्तित्वविधायकं न तु कस्यचित् प्रतिषे- 
धकम् | तस्मिश्च संवेद्यमाने न कस्यचित् खण्डनाऽवगम्यते 
खविषयपर्यवसाधीनि विज्ञानानि खविषयास्तित्वविधान- 
पराणि | का कस्य खण्डना ? 20 

अथ प्रध्वंसञ्ञाने धूमखरूपं न प्रतिभाति, तेनासौ तस्य 
खण्डना इति चेत्; यद्येवं त्रैलोक्यस्य खण्डना , तस्मिन् TA- 
ध्वंसज्ञाने त्रैलोक्यं नावभाति, त्रैलोक्यात्मको वा न भवति 
ध्वंसः | E 

[ $ २. प्रसङ्गात् वितेधपरार्थस्य विकर्प्य दूषणम् | ] 25 

अथ घूमविरोधित्वेन असौ quer खण्डना इति चेत्; कः 
पुनरसौ विरोधाथे:? किम् - अतदाकारता, आहो असमान" 
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कालीनता , तत्सड्रावे तस्यानुपलम्मो वा, तज्जन्यता वा, 
तज्ञनकत्बं वा, भिन्नक्रियाकत्तेत्व वा, भिन्नहेतूत्पाद्यत्वं वा, 
आश्रितानाश्रितत्वं वा? 

तद्यदि तावद् अतदाकारता विरोधः; तदा त्रैलोक्यस्य 
Sat खण्डना, न केवलं घूमस्य, चैलोक्याकारपरिहारेण 
तत्स्थितेः | अथ असमानकालीनता विरोधार्थे; ; तदा अतीता- 
नागतवत्तमानकालानामन्योन्यविरोवित्वप्रसङ्गः | न चासना- 
( चासमान )कालीनता स खभावेन उभयोः खभावो- 
पपत्तेः | 

10 अथ तत्सद्भावे तस्यानुपलब्धिः विरोधाः; तदा अति- 
दूरादिनिमित्तोपनिपाते सति तद्नुपलब्धिईष्टा, नच तेषां 
तत्खण्डनात्मता | तथा , दीपाभावे घटधूमादेरनुपलब्धिइष्टा , 
न च सा घटधूमादेः सत्ता खण्डिता | 

अथ दूरादिनिमित्तोपनिपाते यत्राजुपलब्धिहेष्ठा asi 
15लब्धिरपि gate, इह तु पुनः ध्वंसे संजाते न जातु धुम- 
कुस्मादेर्पलब्धिरस्ति | केन नोपलभ्यते? किं केनापि, आहो 
सबेज्ञातूभिः ? तद्यदि केनापि नोपलभ्यते, तेन तदा तस्य 
स्वरूपखण्डना; तद्युक्तम्, दूरा[व]रणादि्निमित्तोपनिप।ते 
सति wih तमर्थे न पञ्यन्ति अपरे पञ्यन्ति, एवं सति 

20संजाते ध्वंसे लमथम् एके नोपलभन्ते अन्ये तु उपलप्स्यन्त 
इति | 

अथ सर्वज्ञातृभिर्नोपलभ्यते; agar? ' एतद्नुभव- 
विकलाः सर्वे ज्ञातारः ?; न मानमस्ति, परचित्तवृत्तीनां दुर- 
न्वयत्वात् बुडिवैचिऽयस्य च उपपत्ते! | 

25 ध्वंसे सति अनुपलब्धिः किं - नियतदेदाकाले, सर्वदा 
वा? तद्यदि नियतदेशकाले अनुपलब्धिः; तदा न सत्तापग- 
मोऽवगम्यते , सिडसाध्यतया च घोडव्या:। अथ सर्वदेदा- 
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काले नोपलभ्यते; तद्युक्तम्, न नियामक किंचिद् बीजमस्ति, 
न च बीजमन्तरेणाभ्युपगमो युक्त; । 

अथ ध्वंसे सति सर्वोपाख्यारहितत्वे कर्थं वस्तुत्वसं- 
स्थितिः ? कदा सरवोपाख्यारहितत्वम् ? किम् उपलव्ध्यवस्था- 
थाम्, आहो अनुपलव्ध्यवस्थायाम् ? तद्यदि उपलब्धिमधि- 5 

कृत्याच्यते; उपलभ्यते च सर्वोपाख्यारहितत्वं च इति 
चित्रम् | 

अथ अनुपलव्ध्यवस्थामङ्गीक्गत्योच्यते सरवोपाख्यारहि- 
तत्वम्; तदयुक्तम्, दूरावरणाद्निमित्तोपनिपाते सति अनुप- 
TN सर्वोपाख्यारहितत्व सत्त्वं च इत्यनेकान्तः। यदि च10 
ध्वंसे सति अत्यन्तानुपलम्भः ; अनुपलम्भप्रपञ्चोऽयं न तत्स्व- 
सूपस्यातावद्(ताद्व)स्थयम्, आवरणादिक्कतानुपलम्भे थथा | 

तञ्जन्यता विरोधार्थः; तदा द्ण्डादिनापि जनितत्वात् 
तदिरोधित्वग्रसङ्गः। न च व्यापारातिदायोऽस्ति, तं प्रति 
कियातिरेकस्य अनुपलाब्धिः(ऽधः) | अथ तज्जनकत्वं चिरो-15 

धार्थः; तदयुक्तम्, न घरधूमात्मा ag ध्वंसोत्पाद्यः तैरेव 
अनभ्युपगमात् | यदि च तञ्जनकत्वेन विरोधित्वम्; तदा 
अभावज्ञानस्थ अभावो विरोधी स्यात् | 

अथ भिन्नार्थक्रियाकतृत्वम्; तदा सर्वे सवेस्य विरोधिनः 
प्राप्नुचन्ति | अथ भिन्नहेत्त्पाद्यत्वं AANA; तदयुक्तम् ,20 

एकेन देवदत्तेन कुम्भ-तडिच्छेद्योरुत्पद्यमानत्वात्। यदि च 

नियतहेतत्पाद्यत्वेन विरूडत्वं जेगीयते सदसतोः; तदा सर्वे 
भावा नियतसामग्र्या उत्पाद्या' अन्योन्यविरोधिनो "भवेयुः | 
नित्यानित्याकारयोविरोधप्रसङ्गः , नित्याकारस्य निबीजत्वात् , 
बीजवत्त्वे वा नित्यतैव न स्यात्। - "25 

अथ आश्रितानाश्रितत्वं विरोधार्थः; तदा आत्मज्ञानयोः 
विरोघित्वमापनीपद्यते, कुम्भापगमस्थ सवेविरोधित्बं प्रा- 
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प्नोति, आशभितानाश्रितत्वस्याऽविशेषात्। न च सम्बन्ध- 
मन्तरेण षष्ठी सम्पद्यते, अपि तु सम्बन्धे सति देवदत्तनयन- 
तुरगव्यपदेशो यथा । अथ सम्बन्धमन्तरेण कुम्भाभावव्यप- 
देशोऽभ्युपगम्यते; तदास्तं गतं विश्वं स्यात , सम्बन्धाभाव- 
5स्याऽविराषात् i 

[ $ ३, देतुफलसंबंधावधारणस्यानुपपत्तिप्रकरनम् | ] 

इतोऽपि हेतुफलसम्बन्धावधारणं नोपपद्यते-र्कि निरुप- 
चरितकारणग्रहणानन्तरं गृह्यते कायम्, आहोस्विद् उपचरित- 
कारणग्रहणानन्तरम् ? यदि निरुपचरितकारणग्रहणानन्तरं 

10गृहथते; तद्युक्तम् , सामग्र्या अतीन्द्रियत्वेन रूं वेद्नायोगात्। 
अथ उपचरितकारणानन्तरीयकत्वेन तदू wad लेन तस्य 

तत् फलम्; तदयुक्तम्, उपचरितस्य कारणत्वमेव न विद्यते 
कर्थं तत् फलतां याति । 

अन्यच्च, लन्तूनां कार्य TAA) किम् - पूर्वापरकाल- 
15 भावित्वेन, आहो पूर्वापरग्रहणेन ? तद्यदि पूर्वापरकालभावि- 
त्वेन; तदा नियतकारणकार्यत्व न लभ्यते अम्घरफलस्य, तत्स- 
मानकालीनाऽनेककायोंत्पादकानां तत्पृवोपरकालभावित्वा- 
विद्येषात् | | 

अथ अन्वयव्यतिरेकयुक्तस्थ er पूर्वेकालभावित्वै तत- 
20कारणं ada, ध्रुवभाविकायेदशनात्। अन्वयव्यतिरेक- 
शब्देन किमभिधीयते ? किम् - कारणम्, अन्यदा? cua 
कारणम्; तदा न किचिद् ब्राध्यते कारणात्मतया ततकार- 
णम्। अथ अन्यत् तत्; न जानीमः कि तद् इति ? नच 
पूर्वापरभावः fassa ज्ञानमन्तरेण । ज्ञानं विना न जाने 
fk सहोत्पन्नौ, पुवोपरभावोत्पन्नौ वा, अनुत्पन्नौ वा ? 

अथ पूर्वापरग्रहणक्रमेण पूवापरोत्पाद्-तद्भावव्यवस्था 
इति चेत्; तदेतद्पि ग्रहणेऽपि तुल्यम् । सती सत्ता संवेद्यते 
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नाइसती | सहोत्पन्नधोरपि क्रमेण ग्रहण इष्टं रोचिषाणयोः | 
अचुत्पन्नयो श्च गोत्वाऽस्तित्वयोः। तथा, पटग्रहणानन्तरं तन्तूनां 

ग्रहणं TSA | तथा, एकमेव ग्रहणं Seq, न च तयोर्भेदोऽस्ति, 
न च तयोहेतुफलभावः। यथा च भेदो मास्ति तथाप्रागेव प्रप- 
श्चितम् । एवं संवेदनमपि eene न भिथले सखदाकारतथा, 5 
न च तयोः आकारान्तरभस्ति, एक हि वस्तु | 

इतोऽपि हेतुफल्योचिज्ञानं न agaa, यथा उत्पन्न विज्ञानं 
खसंबेदन न भवति, विज्ञानाकारातिरिक्ताकारान्तरविरहात्। 
अथ किंयातिरेकापायेऽपि खसंवेदनमपादिञ्यते; अखसंवेद्न॑ कि 
ने व्यपदिइथते , कियातिरेका भावस्याऽविचोषात् ? 10 

तथा, अर्थस्यापि न तडेदनम्। अथ कथं तत् अर्थस्य 
Sud न भवति ? कथ्यते-तत् सत्तामाओेण अथेस्थ AJAR, 
तज्ञन्यतथा वा ? तद्यदि सत्तामाञ्रेण अर्थस्य वेदनम्; तदा 
विश्वस्य aged स्यात् तदेहाविरोषात्। अथ तज्जन्यतया 
तत्संवेदनछुद्टीयते; तदा नयनालोकेशवरादेरपि तत् संवेद्न-15 
TTA, तैजेन्यमानत्योपपत्तेः | न चार्थस्य व्यापारातिरे- 
कोऽस्ति, कियातिरेकस्यानधिगतेः! | व्यापारातिरेके दि नियत- 

Hest स्यात् । भवतु; न, अदृष्टत्वात्, एकं हि इद् फलं 
कारककदम्बसम्पाद्यम्। ततश्धार्थसंवेदनवत् तत्सवकारक- 
संवेदनवत्त्वप्रसहूः | अथ कारकान्तरस्य न तत् वेदनम्; अथ-20 
स्यापि न तत् वेदनम् | तदभावान्न हेतुफलभावावगमः | तद्- 
नवगतौ च न काये दृष्टा कारणं प्रत्येति | 

अपि च, काये eg किमयम् अनुमाता कारणं स्मरति, 

आहो प्रत्येति ? तद्यदि स्मरति; तन्नानचुभूतं स्मत्तुमीदाः | 
अथ प्रत्येति; तत्रापि किम् उपचरितं प्रत्येलि, आहो25 

निरुषचरितम् ? तद्यदि sraftd प्रत्येति; तदयुक्तम्, लेन सह 
सम्बन्धानुपपत्ते;, अकारकत्वेन गमकत्वानुपपत्तिः |: 
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अथ निरुपचरितं प्रत्येति; तचापि किम् - विद्यमानम्, 

अविद्यमानं वा? तद्यदि विद्यमानम्; तदयुक्तम्, जनकत्व- 

योगेन जनकमपदिइयते; यथा दण्डयोगेन दण्डी, द्रव्यत्व- 

योगेन द्रव्यम् | न भवतां पक्षे जनकत्वयुक्तस्य अनेककाला- 
ऽन्तरावस्थानमस्ति, कार्यानेकत्वप्रसङ्गात्। अथ जनकत्वे 
सत्यपि न जनयति; सवेदैवाऽहेतुः स्यात्। अथ अविद्यमानं 
प्रत्येति; अविद्यमानम्, प्रत्येति च इति चित्रम् | 

किच, काये ष्टा कारणं प्रत्येति, आहो कारणपवेक- 

त्वम, कारणपवकं चा कायम् | तद्यदि कारण प्रत्येति; तदा 
10एतदापद्यते - अस्ति कारणं कार्यात्, यथा अस्ति आत्मा 
काकस्य काष्ण्योत् | 

अथ तत्कारणपूर्वकत्वं कार्यस्यानुमीयते; तत्कारणपूर्व 
कत्वम् - खकारणस तासम्बन्धः, सत्ता वा, धमोन्तरं ar? 
तद्यदि खकारणसत्तासम्बन्धोऽनुमीयते; तदयुक्तम्, तस्य 

15प्रद्यक्षविषयत्वात् । न च प्रत्यक्षेण अवगम्यमाने अनुमानं 
न्याय्यम्, हेतावप्यनुमानसङ्गात्। AERA - “ सामान्ये 

सिडसाध्यताम्(ता), सामान्यं समानता प्रयक्षानुमानचिषय- 
त्वन अथस्य । 

अथ सत्ताऽनुमीयते; साऽपि प्रत्यक्षणावगम्यते अलमनु- 

20मानेन। इहाप्येतद् द्रष्टव्यम् - 'सामान्ये सिडसाध्यता’ | 
अथवा सिडस्य विद्यमानस्य राधनम् सिडसाधनम्। यथा 
च न तौ स्त; तथा प्रागेव प्रपञ्चितम् | 

अथ कारणपूर्वकत्बं धमोन्तरं तद्सुमीयते ; तद्पि उप- 
लब्धिलक्षणप्रााविकरणस्थं प्रत्यक्षावसेयम्, न मानान्तरमा- 

25काङक्षति | न च अनुपलब्धिकारणम् आवरणदूरादि किंचि- 
afer | अदुपलव्धौ वा घटादावप्यनुपलम्भप्रसङ्ग; | तदुक्तम् - 
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“विशोषेऽनुगमा भाव!” | विशेषो हि अनुमानैकग्राह-यो5थे: लेन 
सह सम्बन्धो नावगनः। तदनवगतो न लिङ्गात् लिङ्गा- 
(Bah: | नच षद्पदार्थव्यतिरिक्तं धमोन्तरमस्ति खय- 
सनभ्युपगमात्, अभ्युपगमे वा अभ्युपेतहानम्। यदि च 
कारणपूेकत्वं धमोन्तरं तद्नुमीयते लिङ्गात्; न तहि 5 
कारणतवगत दिगीश्वरादि à 

अथ कारणपूर्वकं कायेमेव प्रतीयते; तदेतत् IMATA- 
विचेष्टितम् | कथम्? तत्खरूपस्य प्रत्यक्षावगाहितदेहस्य किमनु- 
मानेन? अन्नापि तदेव उपनतम् - सामान्ये सिडसाधनम्’ 
समानं प्रत्यक्षानुमानविषयत्वे सामान्यमित्यपदिङ्थते, तस्मिन्10 

सामान्ये साध्यमाने साधनवैफस्यमापद्यते | किंच, यद्यनु- 
मानादपि काय प्रत्येति; कारणं न केनाप्यवद्योतितं स्यात् । 
तदनवद्यातने कालादिव्यवहारविरहः स्यात् | 

तथा, कारणद्दोनेन कार्यानुमानमपि न संभवति | भव- 
तां पक्षे कारकाणां सामग्र्यं जनकम् | तचेन्न प्रत्यक्ष न च साध-15 
नान्तरं विद्यते तत्खरूपावेदकम् | अपि च, लिङ्गग्रहणानन्तरं 

व्यातिस्मरणम् , ATT परामशीज्ञानम् , ततोऽनुमेयप्रतिपत्ति! | 
ब च एतावन्तं कालं सामग्र्यवस्थानसस्ति | 

अथ कारकैकदेदाग्रहणे सति कार्यमनुमिमीषे; तदयु- 
त्तम्, कारकैकदेशारूप(रास्या)जनकत्वात्। जनकत्वयोगे सति20 

जनकम् इत्यपदिद्यते | नच जनकत्वयुक्तस्य अनुमेयप्रति- 

पत्तिकाले अवस्थानमस्ति। न चाकारकं कार्ये गमयति अति- 
प्रसङ्गात्। 

[ $ ४. ङतकत्वहदेतुकस्यातित्यत्वानुमानस्याप्यधरमानत्वप्रद्शनम् | ] 

तथा, कुतकत्वेन अनित्यत्वानुमानमपि नोपपद्यते, अनि-25 

wed हि स्वकारणसत्तासम्बन्धः, सत्ता वा, धमोन्तरं वा, 
१० त, 
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दब्दध्वंसो वा, दाब्दस्वरूप वोते | तत्र तावत् स्वकारणसत्ता- 
सम्बन्ध-सत्ता-धमोन्तरस्वरूपपक्षे THAT दूषणम् | 

अथ ध्वंसो5नुमीथते; तदयुक्तम्, तेन सह सम्बन्धानव- 
गतेः । न शब्दसत्ताकाले तद्ध्वंसो5स्ति , तदभावान्न सम्बन्धा- 
5वगतिः, एकस्य सम्बन्धानुपपत्ते! न चा भावस्य विषयभावो- 

ऽस्ति, भावे वा इाब्दलिङ्ग न भवेत् । दाब्दलिङ्गसङ्गावं वा 
विज्ञानस्य अभावो न विषयः, तदभावात्। एतेन तपनो- 
द्यास्तमित्योर्गम्यगमकभावः पयुद्स्तो वेदितव्यः | 

[ ८, आत्मानुमानस्य निरास; । ] 
10 [ § १, नेयायिकादिसंमतस्यात्मानुमानस्य निरास; | ] 

तथा, [ आत्मा ]नुमान(न) सुखद्ेषा(ष)ज्ञानादिना a 
संभवति, तेन सह सम्बन्धानवगमात्, तद्नवगतौ च अनु- 
भानानर्थक्यम्। किं चात्र साध्यते ? किम् - ज्ञानसुखादीनास् 
आश्रितत्वम् , आहोस्विद् आञ्रयाश्रित वा ज्ञानस्वरूपम् ? A- 

15(अ)थाश्रितत्वं साध्यते; तदा आत्म(मा) नैवाऽवबोधितः , 
ततोऽन्यत्वाद् आशञ्रितत्वस्य | अथ आत्मा साध्यते; तदेवं 
भवति - अस्ति आत्मा विज्ञानात्, नच व्यधिकरणस्य गम- 
कत्व विद्यते | अथ आश्रित ज्ञानस्वरूपं साध्यते; तच प्रत्य- 
क्षेणावगतम् | अन्योऽनुमानस्य चिषयो वक्तव्य! | कथं ज्ञान- 

20सुखादि आत्ससम्बन्धित्वेन व्यपदिश्यते - कि सत्तामात्रेण, 
आहो तज्जन्यतया, ARARAT वा, तत्समवायित्वेन वा, 

तत्स्वरूपतादात्म्यादा ? तद्यदि सत्तामात्रेण सुखं विज्ञानं वा 
आत्मनो5पद्दियते ; तदा आत्मवत् सर्वे भावाञ्चेतनाः स्युः 
विज्ञानसत्ताऽविशेषात् | तथा, सर्वं सुखिनो way: , आनन्द्- 

25सत्ताऽविशेषात् | अथ तज्जन्यतया विज्ञानमात्मनोऽपदिइथते ; 
तदा नयनालोकपटाः चेतनाः स्युः, तैजेन्यमानत्वाऽविचोषात् | 
अथ तज्वनकत्वेन तस्य इति चेत्; तदयुक्तम्, न विज्ञानेन 
आत्मा उत्पाद्यते भवतां पक्षे, उत्पादने वा स्मरणानुपपत्तिः | 
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अथ आत्मसमवायित्वेन विज्ञानम आत्मनो5पदिदयते : 
न, तदभावात् | भवतु वा, समदाये(यो) हि अखण्डितात्मा 

सवीत्मवस्तरादिसाधारणः। ततः सर्वे चेतनाः स्युः । अथ विज्ञा- 
नोपलक्षितस्थ नान्यत्र संभवोऽस्ति; तदयुक्तम्, AF उप- 
लक्षितस्य अन्यत्र संभवात्, तत्संभवश्च तस्थ एकत्वात्। 5 

असंभवे वा समवायानेकत्वप्रसङ्ग; , असमवायित्वं वाऽन्ये- 
घास | 

तथा , विज्ञानसमवाय आत्मनः समवायः किम् - QAT- 
मात्रेण , आहोस्विद् आत्मजनकत्वेन, तज्जन्यत्वेन, तत्सम- 

वायित्वेन, आत्मस्वरूपतादात्म्याद्दा ? तद्यदि सत्तामात्रेण10 

आत्मनः समवायोऽपदिइ्यते ; तदा ज्ञानसमवायसत्ताऽविशो- 

षात् सर्वेषां ज्ञानसमवायित्वप्रसङ्गः | अथ ANNAA ; AF- 

युक्तम्, नहि आत्मना समवायोत्पादर्न क्रियते नित्यत्वाभ्यु- 

पगमात् | अथ ARARAT आत्मनः समवायः; TTT 

न्म्, आत्मनो नित्यत्वात्। अथ आत्मनि समवेतः तेन15 

आत्मसमयायोऽभिघीयते; तदयुक्तम्, समवायान्तरानभ्यु- 

पगमात्। अथ आत्मतादात्म्येन चत्तेत इति आत्मसमवायः 

उच्यते; तदा आत्मा विद्यते नान्यः समवायोऽस्ति तत्स्व- 

भावानुप्रवेशात् | एवं विज्ञानानन्दादीनां समवायसम्बन्धेन 

न नियतात्मव्यपदेका उपपद्यते | 20 

अथ आत्मतादात्म्येनोपजायमानं विज्ञानानन्दादिकम् 

आत्मनोऽपदिइ्यते ; तदा विकारी प्राप्रोति अनया भङ्ग्या 

आत्मा | AAA स्मरणानुमानप्रत्यभिज्ञानाचुपपत्तिः | 

इलोपि आत्मा सुखादिकार्याधिकरणो5वगन्तु न पा- 

येते; कि तेनात्मना अनुपजातातिशयेन तापादि काये कियते ,25 

आहोस्विद् उपजातातिदायेनापि , किं व्यतिरित्तोपजाता f- 

aaa, अव्यतिरिक्तोपजातातिशयेन वा! तद्यदि अनुप 
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जातातिदायेन उत्पाद्यते तापादि कार्यम्; तदा सर्वदा कु- 

ala, अनुपजातवलस्य कार्यकारणाभ्युपगमात् , न तापादि 

विकलः स्यात , समं खुखादि काये प्रसज्यते | अथ अव्यति 

रिक्तोपजातातिझायेन उत्पाद्यते err कार्य; तदा अव्यति- 

ऽरिक्तोपजातातिदाय इति कि भणितं भवति! आत्मा 

डचजायते | ततश्च स्सरणानुमानप्रत्यभिज्ञानाचुपपत्तिः | 

अथ व्यतिरिक्तो पजातातिक्ायेन जन्यते तापादि कार्यम्; 

स तेनात्मना सह सम्बड़ो वा, न वा? यदि न सम्बड;; स 

तस्यातिशायः कथम् ? 

10 अथ was: किम् - जनकत्वेन, अथ जन्यत्वेन, 

तत्समवायित्वेन या? तद्यदि जनकत्वेन सम्बडः; तदा 

आत्मा तेनातिहायेन उत्पद्यते इति स्मरणानुपपत्तिः । अथ 

जन्यत्वेन; सोऽपि तेन कथसुत्पाद्यते ? किम् - अनुपजाताति- 

aaa, व्यतिरिक्तोपजातातिशयेन वा - इति प्राता IR- 

1ऽपरम्परा | अथ तत्समवायित्वेन; न, तस्य सवेसाधारण- 

त्वात्, तदभावाच | 

अथ एककार्यजनकस्वेन सम्ब; तदेवेदे चिन्तयितु- 
asia - किमिदं जनकत्वं नामेति ? किंच , यदेव अचुपजाते- 
ऽतिशाये आत्मनो रूपं तदेव जातेऽपि, तत् कथं कार्यं कुर्यात्? 

20अथ पर्वेरूपस्यातादवस्थ्यम; सुस्थितं नित्यत्वम् ! अथ ताद्- 
वस्थ्यम्; तथापि न करोति कायम् । एवं नैयायिकादिमितेन 
आत्मन उपभोगस्मरणादिर्क न जाघटीति | 

[ $ २. dana उपभोगाद्यजुपपत्तिप्रकटनेन आत्माचुमाननिराससूचना | ] 

चस्यापि देंहपरिमाणभात्र आत्मा, तस्यापि सुखदुः खो- 
25 पभोगानु भवस्मरणानुपपत्तिः | कथम् ? उपपाद्यत - gaf- 
कायम् आत्मनो भिन्नम् , अभिन्नम् , भिन्नाभिन्नं वा! तद्यदि 
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भिन्नम्; तत्किम् - सत्तामात्रेण, तज्ञन्यत्वेन , ANARA, 
तत्समवायित्वेन वा - इति पूर्वोक्त दूषणमनुसृत्य वक्तव्यम् | 

अथ अभिन्नं सुखदुःखोपभोगस्मरणादिकायमुत्पद्यते ; एवं 
ताह आत्मा उत्पद्यते। तदुत्पत्तौ स्मरणानुमानाचुपपत्तिः , 
सुखादिवद आत्मनो नानात्वोपपत्तः | अथ एक एव आत्मा; 5 

सुखादेरप्येकता प्राप्ता | AAA एकत्वे अनुभवस्यैवावस्थानाद् 
अनुमानस्मरणाचुपपत्तिः। अथ नानात्वं सुखादीनाम्; आत्म- 
नोऽपि तदेवापद्यते, तदव्यतिरेकात् । अथ सुखादि भेदेऽपि 
आत्मा नैव भिद्यते; तदा सुखादितादात्म्यं न लभ्यते | अथ 
सुर्ादितादात्म्यम्; तदा एकता नोपपद्यते, सुखादिवत् !0 
नानात्मोपपत्तेः | | 

अथ भिन्नाभिन्नं सुखादि कार्यं तेन नोदितं दूषणमिति 
चेत्; कथम् ? किम् आकारान्यत्वेन , आहोस्वित् कार्यान्य- 
त्वेन, कारणान्यत्वेन वा ? तद्यदि आकारान्यत्वेन आत्मनो 
भिद्यते सुखादिकायेम्; तद्युक्तम् , आकारान्यत्वं हि अन्यो-1ऽ 
न्याकारपरिहारेण खात्मना व्यवस्थितम्, अमभेद्पयुदासेन 

` भिन्नदुडिविषयत्वेनावस्थितेरेकत्वानुपपत्तिः। एकत्वं हि एक- 

खभावता, एकखाभाव्ये हि नानाखभावता नोपपद्यते , ATAT- 
खाभाव्ये हि एकर्व'भावतो(ता) नोपपद्यते - अन्यान्याकार- 
परिहारेण एतावाकारौ व्यवस्थितौ | 20 

अथ कारणान्यत्वेन भेद्परिकल्पना; तद्युक्तम्, भिन्ना- 
qf कारणादभिन्ने कारये दृष्टम् । श्टत्पिण्डद्ण्डाद्यनेकं कारणम् 
अखण्डितं कार्य जनयति। तथा एकेनापि कारणेन अनेकं काये 
जन्यमानं इष्टं घटादि। तेन न कारणभेदेन वस्तूनां मेदः, नापि 
कार्यभेदेन, अंपि तु आकारमेदेनैव भेद! | स 'च आकार भेद्/25 

अस्ति सुखात्मनो; , कथमभेदः ? 
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किंच, येनैव आकारेण सुखम् आत्मनो भिद्यते तेनेव 

आकारेण अभिन्नम्, आहोस्विद् आकारान्तरेण ? तद्यदि 

तेनैवाकारेण अभिन्नम्; तस्य तावदेकान्ताऽमेद्ः प्रतिपन्नो 

मवति भवता | अथ आकारान्तरेण अभिन्नम्; आकारान्तरं 

Sure न wala, तदभेदेऽपि सुखस्य भेदात् | 

[ § ३, प्रसङ्गात् जेनाभिमतस्यानेकान्तवादस्य निरसनम् | | 

एवं च स्थिते - “ तदेव नित्यं तदेव चानित्यम् ” gà- 

तन्नोपपद्यते , सुखात्मनोभेदात् अनाद्यन्ता सत्ता नित्या, 

आद्यन्तवती चाऽनित्या | 

10 तथा-“ पररूपतयाऽसत्त्वं खरूपेण सत्त्वम्” इत्येतद्पि न 

संभवति । पररूपेण न 'भावः नाप्यभावः, अपि तु स्वेन रूपेण 

भाव एकात्मकः-एकं हीदं वस्तूपलभ्यते, तच्चेदभावः किमि- 

दानीं भावों भविष्याति ? तद्यदि पररूपतयाऽभावः; तदा 

घटस्य घ(प)उरूपता प्राप्नोति, यथा पररूपतया भावत्बेऽङ्गी- 

15क्रियमाणे पररूपानुप्रवेश।, तथा अभावत्वेप्यज्गीक्रियमाणे पर- 

ENJAN एव | ततश्च सवै सवोत्मकं स्यात् | 

अथ पररूपस्याभावः; तद्विरोधि त्वैकत्वं तस्याऽभावः | 
नहि तस्मिन सति भवान तस्यानुपलव्धेद्रेष्टा, अन्यथा हि 
आत्मनोप्यभावो भवेत् । अथ आत्मसत्ताऽविरोधित्वेन 

20स्वात्मनोऽभावो न भवत्येव; परसत्ताविरोघित्वात् परस्याप्य- 
भावो न भवति | अथापराकारतया नोपलभ्यते तेन परस्य 
भावो न भवति; अभावाकारतया च अनुपलब्धेः परस्या- 

भावोऽपि न भवत् । 

` १, तत्या-भावः इत्यनयोमैष्ने छो नकारो इश्यते । अत्र कदाचित् अन्थकोरेण पूर्व “ तस्य न 
सावः? इति लिखित स्यात् ata च पश्चात तं नकारं लखा केनेचित् < तस्याऽमाव ^ इति कृतं 
स्यात । 
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अथ अभावाकारतया उपलभ्यते; तदा भावोन्यो नास्ति, 
अभावाकारान्तरितत्वात् - अभावखभावावगाहिनाञ्वबाधेन 
अभाव एव द्योतितों न भाव; | यथा सुखावगाहकेन विज्ञानेन 

खुखमेवा5वद्यातितं wu । अथ सुखज्ञानेन ३;ग्वमपि 
गृहयते; तदिदानीं सुखदुःखयोरेकता प्राप्नोति। ततम्च पयोय- 
रूपतया 'भेदाभ्युपगमो हीयते - अभिन्नात्मक जगत् स्यात् | 
एवं च स्थिते यदुक्तम- 

४ भागे सिंहो नरो भागे योऽथों भागद्धयात्मकः। 

amani विभागेन नरसिंह प्रचक्षते ॥ ” 

इति, तन्न प्राप्नोति विश्वस्याऽखण्डरूपत्वात्। एतदपि न10 

वक्तव्यम्- 

४ एको भायः सरवे भावखभावः , सर्वे भावा एकभावखभावाः। 

एको भावस्तत्त्वतो येन इष्ट; सर्वे भावास्तत्त्वतस्तेन इष्टा; I 

अथ पर्याया इतरेतरात्मना भिन्ते सवेभावानाम्; एवं 
तर्हि भावाऽमावपर्थाययोरपि भेदोऽस्तु। इमामेव मूखेताँ15 

दिगम्बराणामङ्गीक्रुत्य उक्तं सत्रकारेण-यथा- 
fe gm P am a mu) NNN Py m prem SONU SUPRA क 

“ नग्न ! अव(म)णक ! दुवुडे ! कायक्रुशापरायण ! | 

जीविकार्थेऽपि चारम्मे केन त्वमसि दिक्षित; ॥ ?॥ छ॥ 

[ § ४. सांख्यमतेऽपि भोगाचुपपत्तिप्रदरीनेनात्माजुमाननिरासः | ] 

तथा सांख्यमतेनापि आत्मनो भोगो नैव सम्पद्यते20 
NNER करत कण up tmm, 

वेद्नै वा? agai gÀ वर्तते नात्मनि, एवं च व्यवस्थिते 

glima नात्मनः । 

अथ वुडिगतेनापि भोगेनैव आत्मनो भो क्तत्वमभिधीयते 

तदा बुडिगतेन कत्तृत्वेन आत्मनः sped प्रसञ्यते | ततश्च2ऽ 



८० तत्त्वोपप्डवसिंहे 

“कत्ती न भवति” इत्येतन्न वक्तव्यम्। अथ आत्मनि कत्तृत्व- 

AIX अकत्ता इत्यपादिइयते ; मोगस्याप्यतटुत्तेः संसुग् न 

भवत्यात्मा | 

अथ अस्ति कत्तेत्व यदि नाम औपचारिकम्, यथा भृत्ये 

उजचपराजयौ वर्तमानौ खामिनि उपचर्येते तथा get वर्तमानं 

कर्तत्वं पुंसि उपचर्यते; यद्येवम् भोगोऽपि वुडौ वत्तमानः 

पुरुषस्पौपचारिक; प्राप्त! | औपचारिकोपि आत्मनि न संभवति 

अन्यत्र झुर्यतयाऽनभ्युपगमात् | भोगाऽभावे च आत्मनो 

मोक्षचिन्ता न कत्तेव्या। घन्धनवान् सुच्यते। न चात्मनि 
10बन्धनमस्ति। भोगो हि बन्धनम् । स चात्मनि नेव विद्यते, 
तद्भावात् मोक्षोऽपि निरुपपत्तिकः 

तथा, आत्मनोऽस्तित्वं न सिड्यति भाक्तत्वस्यासावे | 
भोग्येन भोक्तुरतुमानम्। यथा सूपादिमान्रं भोकुविनाभूतं 

v9, तथा प्रधान सविकारं भोग्यं तेन सोक्ताऽनुमीयते; 
15एतचायुक्तम्; आत्मनो मोक्तवाभावे कथं भोग्येन आत्माऽलु- 

मीयते , आत्मना सह भोग्यस्य सम्बन्धानवगतेः ? तदनवगतिञ्च 
आत्मनः प्रसक्षानिषयत्वात्। तद्विषयत्वं च “विदोषे5नुगमा- 
भायः ? इत्युक्तम्। अथ प्रत्यक्षेण आत्मा अवधार्यते; तदा 
प्रत्यक्षचिषयत्वेन आत्मनः समानता प्रत्यक्षानुमानाविषयत्वेन, 

CARA सिडसाध्यता | 

सूपादि भोकुविनाभूतं esq; तत्किम् - देहादिव्यति- 

रिक्तभोकविनासूतं इष्टम्, आहोस्विद् देहमात्रभोकुविनाभत 

दृष्टस् ? तद्यादे देहादिव्यतिरित्तामोकविनाभतं इष्टम्; तदा 

इष्टान्तोऽपि दाष्टान्तिकप्रतितुल्यः, आत्मनोऽतीन्द्रियत्वेन | 
25अथ प्रत्यक्षणावधारित आत्मा; तदा सिड आत्मा, Rag- 
सानेन ? 
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am, 

अथ queres Sargi zgn: नदा देहविकाराणां 

WISIS WIS दिः) सहतु दा आत्मनों भोगः , तथापि 
ARARA RARAN - TRA कर्मणः फल- 
मभ्येति enu. TI च वळण फळं न सम्पद्यते बुडि; | 
यदि च waa कवण ume: वदा ढुक्तात्सनामपि 5 
तत्फलं स्यात, आत्यइसिवनियसडेशोश्मावात्। तनञ्चाऽकैवल्य- 

प्रसङ्ग; | 

[ $ ५, सांख्यसंमतर्प पेकल्य्दरादुपयस्तिङत्वोपपादनम् । ] 

इतश्च RAC ayaa, मोग्यमोजकयोरवस्थानात्। 
नाहि मवतां पक्षे upper परित्यजति भोग्यम् | येनाकारेण10 

आत्मनो सोग्यस्वेनालस्थिलम् , भादे तदाकारमलिवत्तेते, आ- 
त्मतो MRSA AAG: } अतिवृत्ती च आत्मो- 
seque ॥ छ ॥ 

[ $ ६. वेदात्तसंमतस्यानन्दरूपकेवद्यस्यायुक्तिकताप्रद्शनस् । ] 

af आमनन््दरूपसास्लन; कैवल्यअभिद्धति तेऽपि युक्ति-15 

वादिनो न मवन्ति। कथः? यद्यात्मनः आनन्द्रूष AAA च; 

तदा संसाशवस्थाथामपि ay वें प्रसकम् | ततश्च मोक्षाथ- 
प्रयासो निष्फलः | 

अथ संसारावस्थाचां न वेद्यते अनादिमलावशुण्ठितमास्मनः 

सरूपम् , यथा पटान्तरिते घटे wages भवति, एवं मललिसे20 

आत्मनि आत्मथुडिन मवति; तदेतदयुक्तस; इष्टान्तदाष्टोन्ति- 
कयोः वैषभ्यात्-पडान्तरिते घरे घटवुडिने भवति पटान्तधाने 
सति इन्द्रियेण साकं सम्बन्धो नास्ति तद्भावाद् घटे नेन्द्रियर्ज 

विज्ञानं सम्पद्यते। इह तु पुनः मलावशुण्ठनेन कस्य व्यवधानं 

क्रियते ? न वेद्यवेदकयोऽ्ययथानं कियते । वेद्यं dum च आत्म-25 

खरूपमेव-यथा बौडानां खसंवेद्यं विज्ञानम्, तच विषयसद्भा- 
११ त, 
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वेऽपि वेद्यते तद्भावेऽपि वेद्यते , य(त)थास्मनः खसंवेद्यं स्वरूपं 
मलसङ्गावेऽपि aaa तदसद्गावेऽपि वेद्यते , मलस्याऽर्किचित्कर- 

त्वाद् आत्मनोऽर्थान्तरत्वेनाऽवस्थानात् | अथ तादात्म्येन 

स्थितानि मलानि; तदा ' मलानि अपनीयन्ते? fag 

5 भवति ? आत्माऽपनीयते | ततश्च मोक्षाभावप्रसङ्गः ॥ छ ॥ 

[ § ५, मीमांसकमतेनापि आस्मानुमानस्यासंभवित्वप्रकरनम् | | 

तथा मीमांसकमतेनापि आत्मानुमानं न vada, प्रमा- 

णान्तरानवधारितार्थविषयत्वाभ्यूपगसात् प्रमाणानाम् | निय- 

तचिषयाणि हि प्रमाणानि प्रतिपद्यन्ते - प्रत्यक्षावसेये नानु- 

umd प्रवर्त्तते, अनुमानावसेये च प्रत्यक्षं न प्रवत्तेते। 
aaa इतरेतरऽ्यावृत्तिविशोषविषयाणि । तद्यु(तदु)क्तम् - 

€ विच्ेषेऽुगमाभावः ” विशेषो नियतप्रमाणग्राहःयोऽ्थः , 
तथाभूतेऽर्थेऽङ्गीकियमाणे अनुमानस्याऽनुगमाभायः। AF- 

गमः सम्बन्धः, तदुहणानुपपत्तिः । 

15 अथ(थ) प्रत्यक्षा्यवधारितेप्यर्थे अनुमानं प्रवत्तेते; नन्वेवं 
प्रयक्षानुमानसाधारणोऽथः प्रसक्तः | साधारणता समानता | 
४ सामान्ये सिडसाध्यता ? प्रत्यक्षावगतत्वात्। अनधिगतार्थ- 
गन्तृविद्दोषणं च अपार्थकम् | 

अथवा, सामान्ये सिडे साधनम् इत्यन्योऽथः । सामा- 
20न्ययो!ः गस्यगमकभावोऽभ्युपगम्यते मीमांसकेन | नच तत् 

NII NINN GNIS JP um 

सामान्य विद्यते, यथा च न विद्यते तथा प्रागेवोदि्तिम्। 
सत्य fase साधनम् - विद्यमानस्य साधनम्। नच 
अञभ्नित्वमस्ति | तदभावे कस्येदं ज्ञापकम् ? 

अथवा, सिड साधनं सिडसाधनम् इत्यन्योऽथः | Aa- 
25सान साधनस् | नच घूमत्वसामान्यमस्ति | तच्च(त्व)विथ्यमानं 
सामान्यम् | कर्थं सामान्यं साधनं भवितुमहति ? 
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अथवा, सिडसाधनम् - ज्ञातमनुमान साधनं भवति, 
न च धूमत्वं ज्ञातं खयमसत्त्वाद्, अथव ग्रहणापाया भावात् 
तस्य अनुस्यूतं रूपम्। नच तत् आत्मन्यनुस्यूतम्। नापि 
THAT व्यक्ती अपि तु बट्टी षु व्यक्तिषु | नच agat व्यक्तय 

उपलभ्यन्ते, अपि लु एकैव धूमव्यक्तिरुपलभ्यते । नच ए- 5 
कस्यां व्यक्ती अनुगतात्मतथा सामान्यसंवित्तिरस्ति | नचा- 
कारान्तरसामान्यम् ॥ छ ॥ 

[ ९. ताथागतसंमतस्यानुमानस्य निरास; ] 

गते; | तद्नवगतिञ्च - कि सामान्ययोः सम्बन्धावधारणम् ,10 
आहोस्वित् सामान्यस्रलक्षणयोः, खलक्षणयोवो ? तद्यदि 
सामान्ययोः सम्बन्धावधारणं कियते; लद्युक्तम्, सामान्य- 
स्याऽसंभवान्न तयोः - सम्बन्धः । नापि सामान्यखलक्षणयोः 
सम्घन्धावधारणं कियते , सामान्यस्याऽसत्त्वात् | 

अथ खलक्षणयो; सम्बन्धावधारणम् ; तत्रापि किम् अ-15 
qui, ज्ञानयोः, ज्ञानार्थयोर्वा ? तद्यदि अर्थयोः सम्बन्धाव- 
धारणम्; तद्दहनधूमयो्हतुफल भावज्ञानं कि सत्तामात्रेण , 
आहोस्वित् तदाकारयोगित्वेन, तज्वन्यत्वेन वा, सामस्त्येन 
वा? तद्यदि सत्तामात्रेण दहनधूमसंवेदनमपदिरयते ; न केवलं 
तइहनस्य तत् संवेदनम्, चरैलोक्यस्य तत्संवेद्न TATA, उप-20 
कारविनिस्ुक्तस्य सत्ताऽविशोषात् | 

` [ § १. प्रसङ्गात् शानस्य विषयाकारत्वं विचार्यं तत्खण्डनम् | ] 

अथ तहहनाकारथोगित्वेन तस्य संवेदनमभिधीयते ; यथा 
दहनेन खनिभीसमुत्पादितं तथा गन्धाकारोपरक्तगन्धादि- 
ज्ञानेनापि खनिभोसमुत्पादितम् | ततश्च ज्ञानाकारं तदुत्पद्मते25 
इति युक्त भवति गन्धाद्याकारम्, ततश्च अनेकाकारयोगित्वे 
सति प्रतिकर्भव्यवस्था न लभ्यते। अथ गन्धादिज्ञानं न गन्धा- 
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द्याकारमपयति दहनज्ञाने; तदानीं जञानाकारापकत्वमपि न 
wuqa, ज्ञानतादात्म्यव्शयस्टितोऽ्सौ शन्धाकारः तदनपेकत्वे 
ज्ञानाकारो5पि नापितः स्यात | ततक दइनविज्ञानन् अविज्ञा- 
नम् । निरवयवं च गन्धादिञ्चानद् , ARTA आकारापेकत्वम् । 
ऽअथ निराकारं गन्धादिङ्ञामम्; प्रतिकमेव्यचस्था aft न ल- 
भ्यते, तस्य दहनञ्ञानस्थावि PCI | 

किंच, दहनाकारयोगित्वेन यदि दहनसंवेद्नम्; तदा 
पुवेविज्ञानाकारयोगित्वेन पूर्वविज्ञानस्थायि तद्वेदनं पापम्, 
तदाकारयोशित्वात् | ATCA । अथ तथा(दा)कारयो- 

10गित्वे तदुल्पाद्यत्वे च तस्य तङ्गेद्न भ अवति; विषयस्यापि 
तर्हि aqi किम्, इह दयस्य targa? अथ तक्षिज्ञानं 
विदितम् इति कृत्वा न वेद्यते ज्ञानान्हरेण; एवं विषयस्यापि 
ARTA न MANA पुरुषान्त रावधार्यवाणस्य | 

आपि च, यदि दहनाकारयोगित्येन दहनस्य AXTAR ; 
15चस्तुत्वाकारयोगित्वेन नयनादेरापि तत्संवेदून प्रसक्तम् | अथ 

नयनादेरसाधारणाकारापेकत्वं न विद्यते; तेन तेषां edad 
न भवति, नीलस्य सख्रभवनदेशाकालश्यसावानपेकत्वात् स्वका- 
रणकलापोत्पाद्यस्रभावानपेकत्वाच | तद्पेकत्वे च नीलाकार- 
योगिता स्यात् तत्कारणजन्यत्यं च । एककालीनत्वे एकका- 

20रणजन्यत्वे च हेतुफलभावाबुपपत्तिः सहोत्पन्नयोर्गोविषाण- 
योरिव | अथ असाधारणाकारतया नोपआाथले अपि तु नील- 
मात्र प्रतिच्छायतयैव उपजायते; waa नथनादिस्वलक्षणा- 
कारतया उपजायमान नयनादे; तंदुहणं भवेत् | 

अपि च, दृहनाकारता दहनविज्ञानात् कि भिन्ना, अभिन्ना 
sar? यदि भिन्ना; सा कि तात्तिवकी, आहोस्विद्तात्त्विकी ? 
तद्यदि तात्तिवकी; तङ्गतिः कथम् ? न स्वसंवेद्यत्वेन नापि 
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जनकत्वा-ऽऽकारापेकत्वेन । खसंदेशा ब caf विज्ञानकार्य 
(काय)व्यतिरेदात् । नापि अन 

rn, 
St aq S a a Ci Ens e = "tania we fe S BEES ha. al अर्थो हि आकारतपेथति न RRRA | नदाकारापकत्चे व 

= rRe% खु A è «p Sn RD, = E p m qaem IO कद कळ पासा आकारपरन्यरा । अथ eS दिचदाकारताः सा 
eres ` 9 हन e S zm Sm चारि z त्वकत्वन अशविदितदेहा कथ प्रमिकृमल्यामिंका 5 
भवति 2 

अथ अव्यतिरिक्ता; at कि तास्विक्की, आहोस्विद 
अतात्तविकी ? यदि तात्त्विकी ; सा कि जडात्मिका, आहो- 
स्वित् चित्खभावा ? तद्यदि जडात्मिका; तदा ज्ञानाव्व्यति- 

रेकित्व न संभवति चिदर्चिदोरेकलायोगादन्योन्यपरिहार-10 
स्थितिधमेत्वेन | अथ चिदात्मिका; तदा परिभाषामात्रं 
भिद्यते - ज्ञानं विवयाकार इति) अथ अता त्विकी; तदा 

ज्ञानस्याप्यतास्विकखम् | न च ज्ञानव्वतिरिक्ता विषयाकारता 
नास्ति, अपि तु ज्ञानलरूपमेव विवधाकारतार:कमपदिव्यते | 
तच नयनाथोलोकसाधारण उत्पायत्देन समं संवेदन प्रसक्त15 
सवेकारकाणाम् | 
[ $ २, दष्ठन्तीभूतस्यादशस्य मुखरूपतास्वीकाराथस्य विकद्प्य निरसनम् । | 

यद्प्युक्त केनापि - “ आदरदोसण्डलं सुखरूपतां स्वी- 

करोति न च आदर्शरूपतां परित्यजति तथा ज्ञानमपि विषय- 

रूपतां wigan विज्ञानरूपतां यजति”» तदप्ययुक्तम् ,20 
आद्चोमण्डलस्य सुखरूपतास्वीकरणाथो वक्तव्य; - कि ga- 
तादात्म्यम्, आहोस्विद् अविरलदेशोत्पाद्ः? तद्यदि तादा- 
त्म्यम्; कर्थं न आद्शीरूपतां जहाति ? एकं हि इदं वस्तु - तत्ता- 
दात्म्ये सुखम् आदर्शो वा। अथ अविररदेशोत्पादो सुखस्य 

स्वीकरणम्; तदानीम् आकारस्यापि स्वीकरणम् अविरलदेशो-25 
१, काया - इत्येवं परिमाजितम् | 
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त्पाद एव ME, aaa नाकारेण प्रतिकमेव्यवस्था कियते | 
अनवगतरूपेणेव च स्थिते; । दहनज्ञाने यदि साकारं तथापि 

दहनग्रहणं न भवति | 

इतोऽपि दहनग्रहणं न भवति । कि तद् अवगतम्, अन- 
saad, तत्किं ज्ञानान्तरवद्यम्, खसंविदितं वा? यदि 

ज्ञानान्तरवेद्यम्; तदयुक्तम्, न ज्ञाने ज्ञानान्तरवेद्यं भवत्पक्षे | 
अथ wed: aang, विषयदृष्ठान्तवलेन निराकुलं 

नेयायिकैः | अथ अनवगतम्, न तर्हि तद् दहनस्य ग्रहणम् | 
Maa ge 

४ अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नार्थदष्टिः प्रसिड-यति ” इति न्यायात् i 

10 अपि च घत् तत् दहनग्रहणम् - तत्र किमवभाति - 
किम् अर्थः, ज्ञानम्, उभयं वा? यदि अर्थः प्रतिभाति; तद- 
युक्तम्, असंचिदितायां संवित्तौ तत्संवित्त्ययोगात्। अथ 
ज्ञानम् ; [न] तहि दहनधूमयो; सम्बन्धोऽवगतः तत्संवित्ति- 
पूवेकत्वात् सम्बन्धवुडे! | अथ उभयं प्रतिभाति; तद्युक्तम् , 

15एकोपलम्भस्या(स्य) द्रितीयाकारपरिहारस्थितिधमत्वात्। न च 
द्हनज्ञाने ज्ञानाथोकारौ प्रतीयेते अपि तु दहनस्यैव प्रति- 
भासनात् । 

अथ द्हनोत्पाद्यत्वेन तत् दहनस्य संवेदनम्; कथं तत् 

दृहनेनोत्पाद्यते ? किम् अतञ्जननस्वभावेन, तज्जननस्वभा- 
20वेन वा? यदि अतज्ञननस्वभावेन; अतञ्जननस्वभावः RA- 

मसौ esu ? 

अथ तञ्जननस्वभावः; न तहिं quum धूमस्योत्पत्तिः , 
दहनस्य द्हनज्ञानोत्पादकस्वाभाव्येन धूमोत्पादकत्वायोगात् | 

अथ तेनेव स्वभावेन धूमसुत्पादयति; प्राप्ता विज्ञामस्यापि 
25घूमरूपता , धूमस्य वा विज्ञानरूपता, अभिन्नात्मोत्पाद्यते , 
भेदक च न बीजमस्ति | 
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अथ स्वभावान्तरेण जनयति; [न] एकस्य स्वभावडयाभा- 
वात् - स्वभावद्ये च एकतानुपपन्ना | AAA दहनेन धृसोत्पा- 
aq क्रियते न तदा स्वज्ञानखुत्पाद्यति | ज्ञान विना केन 
हेतुफलावधारणं कियते? अथ दहनो दहनज्ञानसुत्पाद्यति; 
न तहिं दहनस्य धूमोत्पादकत्वम् , तद्भावात् न वाहयार्थयो- 5 
हतुफलभावावधारणं दृहनादिज्ञानेन शक्यते कत्तेम् । 
[ § ३, कार्याचुमाननिरासाय दहनध्रूमयोहेतुकलभावाइुपपत्तेपुन रुपक्रमः | ] 

इतोऽपि दृहनधूमयोः हेतुफलभावाडुपपत्तिः। यथा अवि- 

चलितदहनस्वरूपस्य पूर्वापरानेककायीविभावक्चं न प्रति- 
पद्यते भवद्भिः तथा अनाथत्तविकारस्व युगपदृत्पन्नानेककार्था-10 
विभावकत्वमपि न प्रत्येतव्यम् | अथ अभ्युपगम्यते युगपद्- 
नेककायोत्पाद्कत्वं युगप दनेककारयोत्पादनदाक्तियुच्तस्योत्पत्तेः ; 
यद्येवम् - कमभाव्यनेककार्याविभावकत्वस्योत्पत्ते) अयुग- 
पदेकं कार्य विद्ध्यात्। विद्धात्येब इति चेत्; इदमापे- 
क्षिकत्वं यत् कमभाव्यनेककार्थजनकात्मकं स्वरूपम् | एत-15 
द्भ्युपगमे अमभ्युपेतहानमापद्यते। अथ अविचलितरूपेण 
पूवीपरकार्थ न जन्यते; तदा युगपद्पि न कुर्यात् अनायत्त- 
विकार! | ततश्च न दहनादू धूमस्योत्पत्तिः | 

अथ एकमेव तेन ज्वलनेन जन्यते; कि तदेकम् - AM- 
नम्, धूमो वा! तद्यदि विज्ञानमेव जन्यते; न तहिं घुम?0 

eg अआि(भ्नि;) प्रतीय[तिड|तद्वयापारलव्धजन्मवत्वात्। अथ 

धूम एव उत्पाद्यते; तदा तद्विज्ञानं विना केन हेतुफलभावो5- 
वगम्यते 

इतोऽपि दहनस्य धूमाविभोवकत्वं न जाघटीति- कि 

निमित्तभूतेन धुसोत्पादनं कियते, कि वा उपादानभूतेन १25 
तद्यदि निमित्तभूतेनोत्पाद्यते; तदा धुमरूपता न प्रामोति उपा- 

ata चिना | 
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अथ उषादानमूतेनोत्पादवं कियते; बलु असमानजा- 
रणं cau? अन्गुपणमे वा देहेन्द्रिय- 

विज्ञान ARGA अलं परलोकाबिज्ञान- E 55 chy A b & ५... GEG संघातादेश UN 
कल्पनया | 

5 अथ वशानजातीयेय विज्ञानेन विना न विज्ञानस्थ उद्गति 

इति aq; एवं af gaan अलसानजावीयात दहनात् 
कथघुत्पत्ति? अथ रूपरूपतथया बहे? समानआातीयत्वस्; Tq 

देहादेरपि समानजातीयट्वं लक्षणरूपया | इदेव चेतसि 
समारोप्य Tea “ चारीरादेच इति वृहस्पति; ? | 

10 अथ झ्ञानरूपतया न खमानजआालीयत्वं देहस्य: दहन- 

स्यापि घूशरूपतयाऽसमाबजातीयत्वस् | मियतकारणजन्या- 
कारतया नियतदेचाकालखसावतया च uu भावाः अन्योन्य- 
SHAN | न च AMA अन्योन्याकाराचुगमोऽस्ति, 
नाष्येकजास्यल्ुगसः | ATH 

15 ५ wr भावा! खभावेन खखभावव्यवस्थिते; 
GS TEC ENED i mn के बु संग खाक 

खमावपरनावाब्यां यस्साद् व्यावृत्तिभागिन! ||” 

aa सिन्जातीयात् सव MAINA ESA, न समान- 
जातीयाहृवत् किंचिद् इष्टपचम्। एवं च भिन्नजातीयं देहा- 
दिकं गभादी चिज्ञानश्चुत्वादथिष्यलि | तत्रश्च न परलोकः 

20प्रसिडःयाति | 

अथ समानजातीय विज्ञान विना विज्ञान नोत्पद्यते; तदा 
न कंस्यविहुत्पतिः स्यात्, समानजातीयकारणासंमवात्। 
सतञ्च कार्यानुमानं हीयते । 

इतोऽपि दृहबधूमयोः हेठुफलभाषायधारणं ay नेव ur 
seat - किस् एकेन ज्ञानेन दहनधूमयोहैतुफलभावावधारणं 
कियते , आहोस्वित् प्रतिनियतेन ज्ञानेन? तद्यदि एकं ज्ञानम् 
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उ'भयावगाहक गीयते; तदा ज्ञानस्य अक्षणिकत्वमापव्यते 
WAAAY | 

अथ प्रतिनियतेन ज्ञानेन पूवीपरावधारणं कियते; तद- 
युक्तम् , धूमावगाहकेन विज्ञानेन तत्सत्तामात्रं प्रद्योत्यत। AA- 
रूपमात्रपयेवसायिना तत्स्वरूपास्तित्वं विधीयते तदुक्तम- 5 
^ सामान्ये सिडसाध्यता ”। सामान्ये धूमास्तित्वमात्रे qa- 
ज्ञानस्य प्रामाण्यमस्ति । 

४ विशेषेऽनुगमाभावः » | flare भेदे दहनेन सह qui- 
परविकल्पो(ल्पे) अनुगमाभावः व्यापाराभावः | न शक्नोति 
धृमज्ञानमवगन्तुस् - ¦ किमेतद् धूमस्वरूपं दहनात् पूव सह10 
qaa जातम्? ? धूमज्ञानस्य द्हनात्मा पिशाचतुल्यतया 
व्यवस्थितः - यथा धमज्ञाने पिशाचादिस्वरूर्प न विषययति 

तेन सह प॒वोपरसहभावं न शाक्कोति स्थापयितुं धूमस्य; 
दृहनस्यापि धसज्ञानेन स्वरूपं नावसितम्, तेन सह vara 
सह भावेन YAR धूमस्वरूपं नावगन्तु शक्नोति । 15 

अथ यद्यपि घूमज्ञानं दहनस्य स्वरूपं न विषययति तथापि 
स्वज्ञानेन Wagen विषयीकियते, पिशाचादेस्तु स्वरूपं न 
केनाप्यवसितम् , तेन सह पूवोपरभावो नावगम्यते धूमस्य ; 
तदेतद्युक्तम्, दहनज्ञानेनापि दहनास्तित्वमात्रमवसितम् , 

न तु घूमेन सह पूर्वापरसहाविकल्पः | सती सत्ता दृहनज्ञानेन20 
प्रद्योत्यते | सा तु yar किम् - पुव सह पश्चादा चिरोत्पन्ना 
प्रत्ययोत्पन्ना अनुत्पन्ना वा? नायं द्हनज्ञानव्यापारस्य विषयः 
अपि तु तत्सत्तामात्रप्रतिबदड्ं तदस्तित्वं विदधाति | पिशा- 
चो5पि स्वज्ञानेनावगतः | कर्थ ? ज्ञायते, सोऽपि स्वज्ञानावगा- 

हितदेहोऽस्तु - यादि नाम तेन सह धूमज्ञानं पूवोपरसहभारव25 
न शाक्कोति प्रकारायितुं धूमस्य | 

१% त्, 
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इतोऽपि दहनधूमयोर्हेतुफलभावावधारणं न शाक्यते 

कर्तम्। धृमज्ञानसत्ताकाले JAAM न विद्यते ज्वलनज्ञान- 

सत्ताकाले ज्वलनसत्ता न विद्यते। न(ना)विद्यमानस्या(स्य) 

ग्रहणं नाम, अन्यथाग्राहि(थाऽग्राहय)केशोण्डुकस्यापि ग्रहणं 

5स्यात् | 
अथ केशोण्डुकस्थ सवेदा सत्ता न विद्यते - न ज्ञानकाले 

नापि पर्वम्, दहनादेस्तु ya सत्ता विद्यते। यदि नाम 'ज्ञान- 

काले नास्ति पर्वे तु विद्यते’ इति; खुव्याहृतमेतत् ! ग्रहीति- 

काले नास्ति गृहीतेस्तु पूवमस्ति, गरहीतिमन्तरेण सुस्थितानि 

10वस्तनि ! अथ ज्ञानजनकत्वेन पवे विद्यते ; तज्जनकत्व कनाऽव- 

गम्यते , विज्ञानस्य खतनुद्योतकत्वेन पर्येवसितेः ? ततश्च 

पिशाचकल्पौ दहनधुमाकारौ , तयोईतुफलभावावधारणाथ न 

प्रत्यक्षम् | 
अथ ज्ञानावलीढतदाकारान्यथानुपपत््या तथोः AET- 

15व्यवस्था क्रियते; तद्युक्तम्, आकारो हि प्रागेवापोदितः , 

न च आकारार्थयोः प्रतिबन्थो$वधारितः, तदनवधारणे कथम् 

आकारो5थे गमयति ? एवं तावद्थजन्यत्वं न शक्यते MA- 

स्यावधारयितुम्। नाष्यर्थस्य अर्थजन्यत्वम्। एवं हेतुफल भावा- 
नवधारणात् कथं घुम THT अनुभिनोति अग्निम् | 

20 [ § ४. विकल्प्य विषयार्संसवद्शीनेनानुमानस्य निरासः | | 

अपि च, आनुमानिकं ज्ञानं किंविषयम् - किं suut 

दिखलक्षणविषयम्, आहोस्विद् वस्तुसू(सू)तसामान्यविषय- 

[स] , [अवस्तुभूतसामान्यविषयं वा], विकल्पविषयम्, खांश- 

विषयम्, निर्विषय ar? 
25 तद्यदि खलक्षणविषयम्; तदा प्रत्यक्षानुमानयो भेदो न 

mf, खलक्षणविषयत्वेन स्पष्टाकारतानुमानज्ञानस्यापि 

प्रसज्यते , “अस्पष्टाभम? च भवद्भिः प्रतिपद्यते न त्वन्यैः | 
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न्ये तु वदन्ति - “खलक्षणमेव स्पछाकारम्”। यदि नाम 
Vanesa स्वलक्षणं ANSA अनुमानग्राह'यम् अविस्प- 
छम्, स्वलक्षणस्यैदायं भेद! । एको5भ्नि;ः प्रत्यक्षजननयोग्यः 
अन्योइभ्रिः अलुमानजननयोग्य! | प्रत्यक्षजननयोग्ये5मी ATA- 
मानिकं ज्ञान यदि भवति - अवति प्रत्यक्षादुमानयो भेदः कदा- 5 

चित्, यावता आलनुमानिकज्ञानजननयोग्योउश्नमि! अन्य एव | 
अथ स्वलक्षणविषयसाम्याद अभेदपरिकल्पना प्रथक्षानु- 

मानयोः; यद्येवम् - गन्धरसादिज्ञानानां स्वलक्षणविषय- 
साम्यात् सर्वेषामभेद्ः प्राप्नोति - सवै गन्धज्ञानं रसज्ञानं वा 
वक्तव्यस् | अथ खलक्षणविषयत्वे सत्यपि अवान्तरभेद्-10 
वित्रक्षया गन्धादिज्ञानमपदिञ्यिते; यद्येवम् - सत्यपि cf 
विषयत्वे प्रत्यक्षानुसानज्ञानयोः अवान्तर भेदविवक्षया प्रत्यक्षा- 

तुसानज्ञानव्यपदेराः | अथ करणभेदेन गन्धादिज्ञानानि 

freed; तदा प्रत्यक्षाबुमानयोः करणभेदोपपत्तेः भेदोऽस्तु। 
एवं च यदुक्तम- “ खलक्षणविषयानुमान भवति ” तन्सूढो-15 

त्तम् , अग्निप्रपञ्चस्य प्रतिभासनात् | 

अथ वस्तुभूतसामान्यविषयम्; न, तदभावाद् विज्ञान- 
जनकत्वासंभवाच। न च जनकत्वमन्तरेण विषयाथ उप- 
ewe | 

अथ अवस्तुभूतसामान्यविषयम्। तदुक्तम् - “ वेकल्पिर्क20 

सामान्यं बुड्युपद्शितरूपम् ?; एतद्पि न युक्तम्, अविद्य- 
मानं सामान्यं कथं वुडेविषयभावे प्रतिपद्यते ? किम् - सत्ता- 
मात्रेण, सहोत्पादेन वा, जनकत्वाऽऽकारापेकत्वेन वा? 
सर्वस्यासंभवे विषयाथो 'भणनीयः। यादि च SARATA- 
भावेऽपि वुडौ प्रतिभाति सामान्यम्; तदा रूपादेरपि जन-25 

त्वं न कल्पनीयम् - रूपं विज्ञानमङुवत् प्रत्यक्षं स्यात् । 
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q “ दृद्थविकल्प्यावर्थावेकीकृुत्य तद्ध्यवसायेन 

प्रवत्तेते ” इत्युक्तम्। eet बाह्य रूपादिखलक्षणम्, fA- 
कल्पः(प्यः) वुडिसमारोपिताकारः। कि पुनरनयोः एकीकर- 
णम् ? किस् - अभेदेन उत्पादनम् , कि वा अभेदेन अवधारणम्, 

5आहोस्वित् संघटना कियते? तद्यदि अभेदेन उत्पादनम्; 

सदसतोरभेदेन उत्पादन हतत्रपाइते नान्यो वक्तुमहेति। 
अभेदेनोत्पादने च भावस्याभावप्रसङ्गः, सामान्यस्य वा 

चस्तुत्वं प्रामोति , तदस्तुत्वे स्वलक्षणविषयमनुमानम् । प्रत्य- 
क्षाऽनुमानयो भेंद्बी जमन्वेष्टव्यम् । 

10 अथ एकीकरणम् - एकत्वेन प्रतीयमानत्वं हृश्यविक- 
ल्प्ययो!; तदुक्तं(तद्युक्तस), किम् एक एव आकारः प्रति- 
भाति, आहोस्विद् आकारदयम् ? 

तद्यदि एक एव आकार! प्रतिभाति; तत्किं इश्याकार; , 
आहोस्विद् विकल्पाकारः ? तद्यदि दृश्याकारः प्रतिभाति; तदा 

15स्वलक्षणबिषयमेव अनुमान प्रसज्यते | 
अथ विकल्पाकारः प्रतिभाति; तस्य सर्वोपाख्यारहित- 

त्वेन प्रतिभासाविषयत्वाद्वाप्येतद् वक्तव्यम् - स्वलक्षणमेष 

20 ... काराव्यतिरिक्ताव्यतिरित्तो वा? थद्यव्यतिरिक्तः; 
तदा स्वलक्षणविषयमनुमानं प्रापम् | समारोपित च सामान्यं 
प्रतीयते इति न वक्तव्यम् । तात्तिवकं च सामान्यं प्रसज्यते | 
MEE [दद्दया]तात्विकत्बपसड्गो वा | अथ व्यतिरिक्तो विक- 
ल्पाकारः; तहि न वक्तव्यम् - तदारोपदारेण प्रतीयते स्वल- 

25क्षणविकल्पाकारान्तरितत्वात । 
अथ घटना कियते स्वलक्षणेन सामान्यस्य; UU, 

सद्सतोधेटनाऽयोगात् | सतोधेटना इष्टा यथा चक्षुर्घटयोः । 
` १, * एव आकारः ' इत्यतः ° व्यत्तिरिक्ताव्यतिरि ° इत्यन्त PERL. घटना - de Do 
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अथ सामान्यखलक्षणाकारदय प्रतीयते; एवं ate 
अन्योन्यविरक्षणौ सामान्यखलक्षणाकारो प्रतीयेते | लतञ्च न 
वक्तव्यम् - “ हश्यविकल्पा(ल्प्या)वथोवेकीक्कत्य तदघ्यवसायेन 
प्रवर्तेते ” इति | यदि च विविक्तमाकारदर्यं प्रतिभाति; तदा 
खलक्षणविषयमनुमानं प्रसक्तम् | ताद्रिषयत्वे मानयो भेंद्कारणं 5 
वक्तव्यम् | सरवौपार्याविनिसुक्तस्य च सामान्यस्य प्रलीय- 
मानत्वं नोपपद्यते | 

अन्यच्च, धूमोत्पादिते आग्निविज्ञाने अनश्निव्यवच्छेद्रूपं 
सामान्यं प्रतिभातीति व्यपदिइयते, अजलव्यवच्छेद्न प्रति- 
भातीति कि नाभ्युपगम्यते ? नाऽजलव्यवच्छे देन जन्यते , नापि10 
अनभ्निव्यवच्छेदेन, तदनुत्पत्तौ प्रतिकमनियमानुपपत्तिः | 

अथ निर्विषयम् आनुमानिकं ज्ञानम्; तदयुक्तम्, खांश- 
विषयत्वात् । नहि भवतां पक्षे निरालम्बनं किंचिद् विज्ञान- 
मस्ति, आत्मावगाहकत्वेनोत्पत्तेः। यदि च निरालम्बनं ज्ञानम् ; 
क प्रवर्तेत निवर्त्तेत वा पुरुष! ? अगतिः स्यात्। अथ दहनेन15 
तदुत्पादितम् इति क्त्वा दहनान्तिकसुपसपेति; एवं qa- 
ज्ञानोत्पादेऽपि यायात् | 

अथ स्वांचाविषयसनुमानम्; तदा प्रयक्षानुमानयो भ॑दा- 
JRE, प्रती यमानज्ञानस्य खलक्षणात्मकत्वात् | 

[ § ५. ज्ञानयो; हेतुफलभावावधारणस्याशक्यत्वप्रतिपादनस् | | 20 
अथ ज्ञानयोः हेतुफलभावावधारणं कियते; "qur 

genu, ज्ञानयोरपि हेतुफलभावावधारणं न शाक्यते कत्तुम् - 
कार्यज्ञानं हि खसंवित्पयेवसितं न ज्ञानान्तरमात्मसात्करोति। 
तदकरणे ‘aa (aar मम सरूपम्? इत्येतत् कथं 
वेत्ति, तद्धिन्नज्ञानस्य पिशाचतुल्यत्वात् ? तत्र(न्न) ज्ञान ज्ञाना-25 
न्तरादू भिद्यते । तद्भेदे कथं हेतुफल'भाव! , खात्मानि frat- 
विरोधात् ? | 
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[ $ ६. sage विज्ञानवादिकृतावयविनिराकरणस्य प्रतिवाद; | | 

यापि युक्तिरपदिष्ठा - विज्ञानमात्रस्थिताववथविनिरा- 

करणपरा वृत्त्यनुपपत्त्वादिरू्पा - “ न किल अवथवी एक- 

देशेन वर्तेते, नापि सर्वात्मना। एकदेदावृत्त्वभ्युपगमे हि 

उअवघविनो drame | अथ सवात्मना ada: तहि अन्यत्ना- 

वृत्तिप्रसंग; ” इत्यादिका; सापि न युक्तियुक्ता। कथम् ? किम् 

एकद्दाराव्देन अवयवी अभिधीयते, अवववो वा? यदि 

अवथयव्यभिधीयते ; तदा एकदेशेनैव सवत्र वत्तेत इति ब्रमः , 
स्वकारणान्नियमितस्य तथाभूतस्योत्पत्तः | 

10 अथ अवथवोऽभिधीयते तदेकदेराराव्देन; तदा न एक- 

देशेन अवयची वत्तेते, अवर्थाव]स्य अवयवे JANNA । A- 
वतु वा अवयवेषु वरृत्तेरमावोऽवयविनः, तथापि असत्त्व न 
fazah, तद्देहोपलम्भस्य तदस्तित्वविधानपरत्वात्। यथा 
४ अनुदक; कमण्डलुः? इत्युक्ते सति उदककमण्डलसम्बन्धा- 

15 भावः प्रतीयते, न तु कमण्डलोरभावः , ATTRA वा | 
[ § ७, प्रसङ्गादनुपलब्धिपदार्थर्य विचारः । ] 

अथ अवयचिन उपलब्धिरेव नास्ति; सा कि दृद्यालुप- 
लब्धि! , आहोस्विद् अहृद्यानुपलब्धिः ? यादे दृश्यानुपलब्धिः ; 
सा नोपपद्यते। दद्यदाव्देन किमपदिइ्यते? उपलब्धिलक्ष- 

20णप्रातोऽ्थोऽभिधीयते | उपलब्धिलक्षणप्रासिश्च प्रत्ययान्तर- 
साकल्यं खभावविशेषञ्च | एतचेदू विद्यते; कथमनुपलम्भः ? 
उपलब्धिकारकसाकल्ये सति उपलब्ध्या भवितव्यम् , ATANT- 
wea, तत्ख्रभावनिबन्धनत्वात्तदूपलब्धेः | उपलब्धिल क्षण- 
पापस्य यदि अनुपलस्भ; , अनुपलब्धिलक्षणग्रा्तस्य तर्हि उप- 

25लस्भ! स्यात्, अनिष्टं चैतत् | i 
यदि च घटविवित्तभूतलोपलम्भ एव घटस्याचुपलम्भ; ; 

तदा भूतलस्याप्युपलम्भो न भवेत्, तस्याप्यूपलब्धिलक्षण- 
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प्रासत्वात् | अथ उपलञ्धिलक्षणघापतसुपलभ्यते भूतलम्; 
घटस्यापि उपलब्धिप्रसंग; | अथ JASIA घटखरूप॑ AA- 
भाति, तेन तस्यानुपलम्भ!, घटाभावव्यवहारः क्रियते; 
तद्युक्तम्; घटावष्टञ्धेऽपि भूतले भूतलङ्ञाने घटो नावभाति, 
तन्रापि घटाभावव्यवहारप्रसत्तिः | 5 

तथा ज्ञानस्यापि उपलब्धिलक्षणप्रापस्थ daca न A- 

ad ततश्च सर्वेस्थासंवेदन नानुपलग्धिः, उपलब्धेरेव थतो5- 
नुपलब्धि; | 

यदि च भूतलाद्युपलब्धिरेव घटानुपलब्धि;; पिशाचादे- 
रपि सैवा5नुपलब्धिरस्तु। भवतु, को दोषः ? पिशाचाभाव-10 
विनिश्चयः eral अथ न भवति पिशाचाभावविनिञ्चयः ; 

कुम्भा भावविनि्चयाभावप्रसंगः स्यात्। अथ निरालस्वन- 
ज्ञान ₹ृझ्यस्याऽनुपलब्धिः; नहि भवतां पक्षे निरालम्बनज्ञान- 
मस्ति साँचापयेवसितत्वात् | 

अथ अददयालुपलम्मः अवयव्यनुपलम्भः; सोऽपि ल-15 
त्सत्तां न व्यावत्तयति, यथा उपलभ्यमानत्वं वस्तुखरूपस् , 
तथा अनुपलभ्यमानत्वमपि वस्तुस्वरूपमेव। यथा कायस्य 
स्वकारणाजनकत्व वस्तुस्वरूप तथा अनुपलभ्यमानत्वमपि 
वस्तुस्वरूपमेव। नहि स्वकारणाजनकत्वे वस्तुस्वरूपभतिवत्तते | 
तथा अवयब्यापे कार्थाजनकत्वेऽपि न स्वरूपं हास्यति , स्वहे-20 
तोरेव कायीजनकात्मकस्योत्पत्तेः | 

[ $ ८. अवयविनिराकरण प्रयुक्तस्य रक्तारक्तत्वप्रसञ्जन रूपस्य 
साधनस्य निरास; | | 

यद्पि साधनमन्यदूपदिष्टम् - रक्तारक्तप्रसंगरूपम्; तद्- 
प्यसत्, रक्तता नाम का अवयविनः? कि नीलगुणात्मकत्वम् ,25 
आहोस्वित् नीलगुणाधिकरणत्वम्, नीलगुणाधिकरणद्रव्य- 

संयोगित्वं वा, तद्विरलदेशोत्पादो वा? 
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यदि तावज्नीलगुणात्मकत्व॑ रक्तता; तदयुक्तम्, Th 

टिकपटादेरनीलात्मकत्वात् | अथ नीलयुणाधिकरणत्ब रक्तता; 

साप्यनुपपन्ना , स्फटिकपटादेरवदातरूपयोगित्वात् i 

अथ नीलगुणाधिकरणद्रव्यसंयोगित्व रक्तता; सा स्व- 

उयमनभ्युपगता कथमवयविनं व्यावत्तेयति ? अथ परेण इष्टा; 

यथेद्टा तथाऽचिरोवित्वेनाऽभ्युपगता , नहि संयोगावयविनो- 

विरोधोऽभ्युपगम्यते परेण यथाकूतकत्वाऽनित्यत्वयोः, साऽ- 

ret कथमवयविनं विपयीसयति ? 'रक्तताधिकरणञ्च, नास्ति 

च? इत्यसंगतम्। यथा-नास्ति शब्द; कूतकत्वात्-ताइृगेतत् | 

10 अथ रक्तता नास्ति घटस्य; तथापि असत्त्वं न सिडयाते | 

रक्तताभावे तु अभावः कर्थं भवेत्? तद्भावे विज्ञानाभाव- 

प्रसंग; । | 

अथ एकस्य विरुडावेतो रक्तता5रक्तताकारौ; केनेष्टौ 
Azzan? नीलद्रव्यसंयोगो हि रक्तता, तदभावोऽरक्तता, 

iat च अथोन्तरभूतौ | न च तथोमेंदे अवयबिनों भेद उप- 

पद्यते, ताभ्यां तस्य भिन्नत्वात्। न च अन्यस्य भेदे अन्यस्य 

aq उपपद्यते, चिज्ञानभेद्प्रसंगात्। यदि च रक्तारक्तभेदेन 

अवयवी भिद्यते तदा अवधविद्वयं स्यात्, नाऽसत्त्वम्, fau 
नाऽव्यतिरेकित्वं वा | | 

20 अथ अविरलदेशोत्पादो रक्तता नीलद्रव्यपट्या;; त- 
थापि असत्त्वं न सिड'यति, संस्कृतानां सत्त्वाभ्युपगमात् | 

[ $ ९, अवयविनिरकरणे प्रयुक्त्य आवृतानावृतत्वप्रसङ्गस्य खण्डनम् । | 

यच्चान्यत् साधनसुक्तम् - आवृता$्नावूतप्रसंगरूपम - 
४ एकस्मिन्नवयवे आवृते आधूतः, अनावृते अनावृतः ” ; तदेत- 

25द्युक्तम्। तद्यदि अवयवावरणे अवयवी आवृतो5नावूतो वाऽ- 
भ्युपगम्यते परेः , तद्वयवानामतीन्द्रियत्वेऽपि हि उपलम्भाग्यु- 
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प्गमात्। न च अवयवानामावृतत्वऽनावृतत्वे वा अवयव्या- 

इतोऽनाच्वतो वा | अपि तु यदा semp देवदत्तेन्द्रिय- 

घटसम्बन्धबविधात;ः क्रियते तदा “ आवूत; ? इत्यपदिश्यते। 

यस्य तु वस्त्रादिना55वरणेन देवदत्तेन्द्रिय-घटसम्बन्धवि- 

घातो न कियते, तदपेक्षया अनावृतव्यपदेदा; | यथा 'भवत्पक्षे 5 

खकारणानुत्पादकत्वेन अजनकत्वमभिधीयते, न च खरूपभेद- 

मासादयति ॥ छ॥ 
[ $ १०. अवयविनिराकरण प्रयुक्तस्य चलाचलत्वकुतस्य SU Hg ge 

प्रत्यादेशः | ] 

यदपि अपरमभिहितम् - चलाचलत्वसाधनम् - “ अव-10 

थवे चलति चलत्यवयवी, अवथवान्तरे चाऽचलति न चलति - 

ततञ्चलाचलत्वे अवयविनो भेद्पसंग; ” ; तदेतद्युक्तम्, चल- 

नस्य खयमनभ्युपगमात्। तदभावे कथं तेन अवयवी भिद्यते ? 
अथ चलनं विद्यते; तहि इदं वक्तव्यम् - खविषयलक्षणम् , 
चलनरूपार्थस्य उत्पत्ते; | अथ परेणेष्टं चलनम् इति क्रुत्वा व्यप-15 
दिइयते; सत्यम्, इष्टं परेण। न तु अवयवे चलति अवयविन- 
अ्चलनमिष्टम्, ततो भिन्नत्वात्। नाप्यवयवान्तरस्याचलने 

अवयाविनोऽचलनमिष्यते , तस्यान्यत्वात्। अपि तु चलनयुक्तः 
चलतीति व्यपदि्स्यते। चलनविकलो निष्कम्प इत्यभिधीयते | 

अथ तदेव द्रव्यम् उपजातकियं aera अन्नुपजात-20 

fat च न चलति; सत्यम्, तदेव चलति, तदेव न चलति | 
नत्व(न्व)वयचिनो भेदः प्रसज्यते; न प्रसंगः, चलनस्य ततोऽ- 
न्यथा(न्यत्वात्) | चलाचलव्यपदेशाश्च अन्योपाधिक्कुतः | यथा 
भवत्पक्षे ज्ञानं काये कारणं च व्यपद्दियते - स्वकायापेक्षया 
कारणम्, स्वकारणापेक्षया कायम्, न च तस्य भेदोऽस्ति,25 
तथा अवयविंचलाचलत्वेन न भेदो दश्यते | 

१३ त, 
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[ $ ११, अवयविनिराकरणे प्रयुक्तस्य 'लवोबयवशग्रहणेन? इत्यादि विकल्प- 
जालस्य निरासः ] 

यदप्युक्तम् - “ कि सवोवयवग्नदणेन अवयवी un, 
किंवा कतिपयावयवग्रहणेन शह'यते? यादि च सवोवयव- 
STENT BEAT: तदा मध्य'भाग-परभागाऽग्रहणे अवयव्य- 

ग्रहणप्रसंगः। अथ कतिपयाऽवयवग्रहणे अवथविद्रहणमभ्यु- 

पगम्यते ; तदा करांहिग्रहणे अवयविग्रहण vam अथ AA- 

थवग्रहणमन्तरेण अवयविद्रहणम् : तदा सवेदा ग्रहणं स्यात्। ” 

तदेतत् सवेमयुक्तम् , न सर्वावयवग्रहणपूवेकमवयविग्रहणम् , 
10नापि कतिपथावयवग्रहणपूर्वकमवयविनो ग्रहणम्, अपि तु 

तदेहेन्द्रियसन्निकर्षालोकादिसाकल्ये सति उपलम्भः। अन्यथा 
fü अवयवग्रहणपूवेके ग्रहणेऽभ्युपगम्यमाने अवथव्यादेरनुप- 
लम्भः स्यात् | 

[ § १२. अवयविनिराकरणपराया; ` यत्र भिन्ने न तद्द्वि; ? इत्यादि- 

15 युक्ते; खण्डनम् | | 

यद्प्यन्यदुक्तम् - अवयविनिराकरणपरं साधनम्- 
४ घत्र भिन्ने न तदूबुडिर्थिया च न सा | 

तदू घरं तु संब्रातिसत् परमार्थसद्न्यथा ” 
तत्र यदि अवरुरणे घटे घटवुडिन भवति घटस्याऽपर- 

20मार्थसत्त्वम्; नीलेऽपि प्रत्यस्तसिते नीलबुडिने भवति नील- 
स्याऽस्तमितत्वात् तदा नीलमपि अपरमार्थसत् प्रासम् । तथा, 

चिज्ञानमस्तसुपगतं न वेद्यते तद्प्यपरमार्थसत् प्रामोति । 
अथ प्राक्तने विज्ञाने नीलान्तर प्रत्यस्तमिते ज्ञानान्तरं वेद्यते 

नीलान्तरं च, न तु घटे$वरुग्णे घटान्तरं वेद्यते ; तत् किम् - 
2डंत्पन्न न वेद्यते , आहोस्विद्नुत्पन्नम् ? तद्यदि उत्पन्न न Wea 

तत्रापि हि विज्ञानोत्पादनसमर्थसुत्पन्नं न गृह्यते, तद्विपरीतं 
बा? 
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तद्यदि विज्ञानोस्पादनसमर्थमुत्पन्नं न WIA; तदयुक्तम् , 
यदि विज्ञानोत्पादू्नसमर्थमृत्पन्नं घटजातम्, तदवद्यं UU 

न्यथा नीलस्याप्यग्रहणं स्यात् | अथ विज्ञानजनकोत्पन्नस्या- 
ग्रहणम्; तदा नीरुस्याप्यनया व्ृत्त्याऽग्रहणे तस्याप्यपरमार्थ- 
सत्त्व स्यात् | 

अथ अनुत्पन्नघटजातं न वेद्यते तेन तस्य अपरमार्थसत्त्वम् ¦ 
नील-ज्ञाने अपि अनुत्पन्ने espe तयोरपि अपरमार्थ- 
सत्त्वमापद्यते | 

Ui 

अथ अवरुण्णे घटे घटान्तर न प्रादुभेवति विज्ञानजनकं 
कपालावस्थायाम्; waa निर्विकल्पके रूपज्ञाने as नान्यन्नि-10 
विकल्पकं रूपज्ञानं जायते सविकल्पकावस्थायाम् । तथा, 
स्थूले नीले ae नान्यत् स्थूलं cere भवति सूक्ष्मनी- 
लोत्पादकाले | अथ तत्र नीलरूपताऽनुगता ज्ञानरूपता वाऽन- 

गता: यद्येवम् इहापि कपालघटयोः खलक्षणरूपताऽनुगता | 

यदप्युक्तम् - “धिया च न सा - घिया gear विवे-15 

च्यमाने न सा घटवुडिभेवति नीलबुडिस्तु भवति ”; तदे- 
तदयुक्तम्, किंभूतया ger विवेच्यते - कि निरालम्बनया , 
आहोस्वित् curetur? तद्यदि निरालम्बनया विवेच्यते; 
तदा विवेचनीयाथों बक्तव्यः । यदि च निरालम्बनया विवे- 

च्यमानस्य असत्त्वम्; तदाऽनया रीत्या नीलादेरप्यसत्वमापनी 20 

पद्यते । न च निरालम्बनमतिरस्ति | 

अथ सालम्बनथा घटो विवेच्यते; सा किम् आत्माल- 

teat, आहोस्वित् खकायव्यतिरिस्तालम्बना ? तद्यदि खका- 

यालम्बना सती घटस्य विवेचिका; तदा विवेचनीयार्थो a- 

HET | यदि नाम खकायमात्रायभासा ससुत्पन्ना; घटस्याऽ-25 
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सत्त्वे किमाथातम्? अथ तस्यां बुडो घटो [ना]वभाति तेन 

तस्याऽसत्त्वम् ; अनया भङ्गया नीलादेरपि असत्त्वमापद्यते | 

अथ खकायव्यतिरिक्ताथालम्बनया घटो विवेच्यते; कि 

[घटालम्बनया] घटो विवेच्यते, घटव्यतिरिक्ताथोलम्बनया वा? 
5तद्यदि घटालम्बनया विवेच्यते; त्रापि विवेचनाथों वक्तव्यः। 

तया किं क्रियते-किं घटस्याऽसत्त्व प्रथयोत्यते, आहास्वित् 

सत्त्वम्, उभयं वा, न किंचिद्वा? तद्यदि असत्त्वम्; तद्युक्तम् , 
नहि अन्यविषया सती एतस्य प्रबोधिका भवितुमहति अति- 
प्रसंगात, न जातु रूपविषयविज्ञान(न) रसस्थापनाय अलम्। 

10 अथ सत्त्व प्रद्योत्यते ; तथापि eau स(सं)व्ृतिसत्त्वे वा 
नीलादेरपि संवृतिसत्त्वप्रसंगः। अथ SA प्रतिभाति; न, 

तद्भावस्य अविषयत्वात् | यथा चिज्ञानस्थ विषयतां न याति 
तथा प्रागेव प्रपञ्चितम् | किंच, उभयं प्रद्योतयन्त्या 'भावोऽपि 
प्रद्योतितस्तया | तत्प्रद्योतने च कथं घटस्य संबृतिसत्त्वम् ! 

15 अथ न किचिदपि प्रद्योत्यते तया; कर्थं तहि घटविषया 
सा अपादिशयते ? अथ घटभिन्नार्थविषया सा; तत्र वतेमाना 
न कुम्भस्य अस्तित्वविधायिका, न व्यावर्तिका | 

अथ तस्यां get कुम्भो न प्रतिभाति तेन तस्य संव्वति- 
सत्त्वम्; यद्येवम्-वुडिविषयोऽपि gea न प्रतिभाति, 

20तस्याप्यायातं GARAE | सवज्ञानानि च इतरेतरज्ञाने न 
प्रतिभान्ति - सर्वेषां संद्रतिसत्त्व प्रासम् । न चैतद्भ्युपगम्यते। 

[ § १२. विज्ञानवादिना साधितस्य वाह्यार्थविलोपस्य निरास; । ] 

यदप्यन्यत्साधनमपदिष्ट॑ बाहयाथोपहवे — “ न किल fa- 
ज्ञानमसंविदितम् अधेस्य बेद्नम् | यद्यविद्तिमर्थवेद्नं तदाऽ- 

25जातेऽपि ज्ञानेऽर्था वेद्यः स्यात्, सन्तानान्तरज्ञाने च जाते 
er ae tie RS I RE NP कडा काली 

१ -या-धृष्टम् 
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` 

देवदत्तवेद्य। सोऽर्थः स्यात्, न चैतदृपपद्यते | तथा खसन्तति- 
पतिते परोक्षज्ञाने जातेऽथो न वेद्यः स्यात् | अथ ज्ञानान्तर- 
विदितिमर्थस्य घेदनम्; तदपि ज्ञाबान्तरविदितम् EATA- 
मान्ध्घ जगतः। अथ खसंविदितं तदर्थस्य वेदनम; ततर 
सहोपलम्भाद् एकोपलम्भतो वा बाहयार्थविलोपः ora: ” | 

तदेतद्युक्तम्। यत्तावद्क्तम्-'“ज्ञानान्तरविदितं यदि ज्ञानम 
अर्थस्य aga तदा अनिष्ठा sm] एतद्नभ्युपगमेनेव 
परयुद्स्तम्। अपि तु अविदितमेच ज्ञानम् अर्थस्य वेद्नम्। ननु 
अजातेऽपि ज्ञाने अर्थो वेद्यः स्यात्; न वेद्यः, वेदनस्याभावाद् 
अथों न वेष्यते, न तु वेद्नवेद्नस्याभावाद्थों न dent) 10 

यदप्यन्यडक्तम-'सन्तानान्तरजाते च ज्ञानें सोऽर्थो वेद्यः 
स्यात्? ; तदप्ययुक्तम् , देवद्त्तसन्ततिपातिते जाते देवदत्तस्य 
सोऽर्थोऽपरोक्षः, न तु सन्तानान्तरपतिते ज्ञाने, अन्यथा हि 

सन्तानान्तरपतितं विज्ञान खसंविद्तिरूप जातम् | तस्मिन् 
जाते Misi देवद्त्तस्याऽपरोक्षः स्थात्। 15 

अपि च, रूपज्ञानं कि रूपग्रहीत्यात्मकम्, आहोस्विद् 
अणृहीत्यात्मकम् ? तद्यदि रूपशहीत्यात्मकम् ; तदा गृहीतमेव 

रूपं ज्ञानं ज्ञानान्तरवेद्य भवतु खसवेद्यं वा, न ज्ञानग्रहणपुर- 
स्सरमर्थस्य ग्रहणम् | 

अथ रूपगुहीतिस्वभावकं न भवति रूपज्ञानम् ; एवं तहिं20 

खसंवेद्य wag व्यतिरिक्तसंवेद्कसंवे्यं वा भवतु अवेद्यं वा, 

न रूपस्य प्रत्यक्षता, यथा रसज्ञानखसंवेद्यत्वेऽपि न रूपस्य 

प्रत्यक्षता तदत् रूपज्ञानसङ्गावेऽपि न रूपस्य प्रत्यक्षता ET- 

गुहीतिखभावतयाऽनुपपत्तेः। 
nisin] 

१ AGAR: Taya TA । 
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[ $ १४, बाह्यार्थविलोपायोपयुक्तस्य सहोपलम्भसाघनस्य 
विकदप्य दूषणम् । | 

यदप्युक्तम् - ' स्वसंवेथ्यत्वे सहोपलम्भाद् विज्ञानार्थयो- 
tanq? - एतद्प्यपनीतं द्रष्टव्यम्, स्वसंवेद्यत्वाऽसंभवादेव | 
sa च सहोपलम्भादू अर्थस्याऽभावः सिड/याति अव्यतिरेको «m i 

सहोपलम्भो हि ज्ञानेकधमेः , अर्थैकधमेः , उभयधर्मो वा ? 

तद्यदि ज्ञानैकधमेः; तदा agmg नोपपद्यते। ज्ञानेक- 

धर्मत्वे च ज्ञानस्यैवास्तित्वस्थापकं नाथस्य व्यतिरेकाभावा- 
वेदकं सहोपलम्भसाधनम् अतडमेत्वात्। अथ अर्थेकधमे! सहो- 

10पलम्भः; अञापि सहराब्दाथो वक्तव्य! | अर्थेकधर्मत्वे वा 
अर्थस्यैव सत्तां व्यवस्थापयति, ततश्च विपरीतसाधनाद् 
विरुद्ध | 

अथ उभयधम! ; कथसुभयधमेत्वे अन्यतरलोपः ? अन्य- 
तरलोपश्चेत्; नोभयधमेता उपपद्यते | ¦ उभयधमेता च अन्य- 

1ऽत्तरलोपञ्चं ? इति व्याहतमपदिञ्यते | उभयधर्मत्वे च 'अथे- 
ed विलोपो न ज्ञानस्य ? इत्यत्र नियामकं वक्तव्यम् | तच 
नास्ति | न च उपलम्भोऽन्यतरसङ्गावं व्यावत्तयति , सङ्गावेऽपि 
TSCA यथा ज्ञान | 

अपि च कस्या पक्षीकरणम् - कि चिज्ञानस्थ, उत 
20अथेस्य ? तद्यदि ज्ञानं पक्षयसि ; तस्य कि साध्यते - अभावः, 
अव्यतिरेको वा ? तद्यदि अभावः; स कि ज्ञानस्य, उत अथ- 
स्येति? यदि ज्ञानस्य तदा अभ्युपेतहानम्, हेतोश्च TA- 
GAA न लभ्यते | अथ अर्थस्य; तदा असम्बडत्वस् - ज्ञानं 
पक्षयसि अर्थो नास्तीति व्याहतमपदिर्यते, सहोपलम्भस्य 

se व्यचिकरणत्वम् | 

अथ अव्यतिरेकः साध्यते; स कि ज्ञानस्य, आहोस्विद् 
अर्थस्य? quf अर्थस्य; तदाऽसम्बळाभिधातूत्वम् - ज्ञानं 
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पक्षयसि, अर्थस्य चाऽव्यतिरेकपतिपाद्नं करोसि इति व्या- 
हतमपदिर्यते , अर्थोव्यतिरेको हि अर्थधर्म! | 

अथ ज्ञानस्यैच अव्यतिरेकप्रतिपादन क्रियते; तत्कि 
स्वस्मात्स्वरूपादव्यतिरिक्तम्, आहोस्वित् पररूपाद्व्यति- 

रिक्तम्? तद्यदि स्वस्मात् स्वरूपादव्यतिरिक्तं ज्ञानम्; तदा 3 
अचिवादेन सम्बोधयितव्याः | 

अथ परस्माद्व्यतिरेकप्रतिपादनं कियते; स परात्मा 
तात्तिवकः, अतात्तिवको वा? तद्यदि अतातक्तिवकः; ततो5व्य- 
तिरिक्त ज्ञानमपि अतात्त्वकं भवेत् । 

अथ akan: सोप्यवधारितदेहो वा, अनवधारितदेहो10 

घा? तद्यदि अवधारितदेहः; स कि भिन्नाकारतया अवगतः, 
अभिन्नाकारतया at? यदि भिन्नाकारतया आवधारितः; तदा 
भिन्नाकारावगाहकचिज्ञानदूषितपक्षत्वेन सहोपलम्भहेतोर- 
सिडता कालात्वयापदिष्टता वा। 

अथ अभिन्नस्वभावतयाऽवधारितः; न afe परात्मा ,!5 
: परात्मा च अभिन्नस्वभावतयाऽवधारितः? इति च व्याघातः | 
किंच, अभिन्नस्वभावतया यदि प्रागेवाऽवगाहितः; तदा कि 
तत्र सहोपलम्भसाधनेन प्रयोजनम् ? निष्पादितक्रिये कमेणि 
साधनं सा[थ?]नन्यायमतिपतति | 

अथ अनवधारितदेहः; स परात्माऽस्तीति कर्थ जानीषे १20 

न च अवधारितानवधारिताकारयो! एकत्वं बहुविदो वदन्ति | 
अनवधारिताकारैकत्वे च ज्ञानस्याप्यसंवेद्न प्रसक्तम् | 

अपि च सहोपलम्भ; किं ज्ञानयोः, उत अर्थयोः, ज्ञाना- 
थयो; वा? तद्यदि ज्ञानयोः सहोपलम्मः; तदा न दितीय- 

स्याभावोऽव्यतिरेको वा सिड़याति, असिडञ्च हेतुः, दष्टा-25 
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न्तश्च साधनाविकलः - दिचन्द्रज्ञाने [न] ज्ञानयोः सहोपल- 

स्भोस्त | अथ अर्थयोः; तदाऽसिडो हेतुः, न चान्यतराथे- 
लोप; | लोपे वा अन्यतरसिडौ वाहथाथेव्यवस्थितिः। अथ 

ज्ञानार्थयोः सहोपलम्भः; तथापि हेतोरसिडता, इष्टान्तञ्च 
उसाधनविकलः | 

अथ सहोपलम्भात् इत्यस्यायमर्थः - एकोपलम्भात्। U- 
कोपलम्भेन ज्ञानाथयोरेकता उपपाद्यते | 

ननु एकोपलम्भाद् इत्यस्य कोऽर्थः - कि ज्ञानाथेयोः एक 
एव उपलम्भः, उत एकस्यैचोपलम्भः , आहोस्विद् एकेनैव उप- 

10लम्भ इति। तद्यदि ज्ञानार्थयोः एक एव उपलम्भ इति; न तहिं 
अर्थाभावसिडिः। संवेद्यमानत्वेन विज्ञानसत्तावद् अर्थसत्ताऽपि 
सुस्थिता | असिडोप्यय हेतुः नीलादावनेकोपलम्भसंभवात् | 
अनेकान्तिकोप्ययं हेतुः यस्मादनेकनीललोहिताद्याकाराणाम् 
एकोपलम्भेऽपि नान्यतमव्यावृत्तिः अभेदो वा दष्टः | 

15 अथ एकस्यैव उपलम्भः एकोपलम्भः ; तदेकं कि चिज्ञाना- 
त्मकम्, आहोस्विद् ज्ञानात्मकम् ? तद्यदि विज्ञानात्मकम् ; 
तदसत्, नील-मणि-कुम्भादेविज्ञानोत्पादकत्वेन खरूपमवधायेते 
न तु विज्ञानात्मतया , यस्माद् “अनेन उत्पादितं विज्ञानम्? ' अत्र 
ममोत्पन्नम्? इत्येवं प्रवद्न्ति सन्तः न तु “इदमेव ज्ञानम्? इत्येव 

20वक्तारो भवन्ति। यथा हि वस्तुत्वेन प्रतीयमानं नील-जलादिकम् 
एकोपलम्भाचुरोघेन नावस्तुत्वेन प्रतिपद्यते तथा अविज्ञानात्मक- 
तया अध्यवसीयमानं न विज्ञानात्मतया व्यवस्थापयितुं पारयते, 
अन्यथा वस्तुत्वहानिप्रसंगात् , अथ(था)विज्ञानात्मतया तदेक- 
मवधायते तदेष्टसिडेरसिडिः , सिडसाध्यता च स्यात्। 

25 अथ एकेनैवोपलस्भः; सोप्यनुपपन्न एव, जलचन्द्राकादेः 
. बहुभिरुपलभ्यमानत्वात् ॥ छ ॥ 
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[ $ १५, अवयविनिराकरणद्वारा स्थापितस्य क्षणिकत्वस्योत्थापनम् | ] 

यद्प्युक्तस् - “ अवयविनिराकरणे क्षणिकत्वम् - यदि हि 

किल अक्षणिको भवाते भाव; तदा 'भवति अवयवाऽवयचि- 

भावः, तद्भावे तत्ख( तस्वाऽ )भावात्। अथ कथं तस्याभावः? 
स्थ!यिनोऽर्थक्रियाऽकरणात् | तदेव कथम् ? कथ्यते - कि येन 5 
खभावेन आद्यामथेक्रियां करोति कि तेनेव खभावेन उत्तरोत्त- 

राण्यपि कार्याणि करोति, अथ समासादितस्वभावान्तरः 

करोति? यदि तेनैव करोति; तदा एककालयोगित्वं सर्वकार्याणां 

प्रसज्यते, MARUI हीयते तस्य | न हथेकस्वभावायत्तो epi 
कालविकल्पो नाम | विकल्पे वा एकखभावायत्ततासति-10 

क्रामन्ति। अथ स्वभावान्तरापत्तौ जनयति ; स्व भावान्तरापत्तिश्च 

पूर्वाकारपरिहारनान्तरीयकरूपा । तदपरित्यागे न आकारान्त- 

रानुप्रवेशो 5स्ति, आकारयोः एकत्वायोगात्। अथ पूर्वाकारपरि- 
P md 

हारः; तदा एतदेव क्षणिकत्वं यत् पुर्वापरकायेकारणम्। ” 

तदेतद्युक्तम्। यदि क्रमेण काये न करोति युगपद्पि mdi 
करोति ? एकं नीलखलक्षणसनेकं विज्ञाननीलादिकिं काये 
करोति इति वः सिडान्तः। तदनेकं काये किम(किमेके)नाका- 

रेण करोति, आकार भेदेन वा? तदू यद्येकेन करोति; तदाऽऽयाता 

सर्वकार्याणामेकाकाररूपता एकत्वम्, एकस्य MÄRGA- 
पद्यते | अथ आकारभेदेनानेककाय जनयति; आकार भेदात्20 

तदेकत्वं व्यावर्त्तते, थद्च्याडृत्तौ नैकमनेकं काये करोति | 

अथ इत्थंभूतं स्वहेतुभ्यस्तदुद्वत॑ यद्नेकयुगपत्कार्यकर- 
णात्मकम् ; यद्येवं ममापि क्म भाव्यनेककार्यकरणात्मकं ससु- 

xd स्वहेतुभ्यः | 
AY त, 
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[ $ १६, क्षणिकत्वस्थापनाय प्रयुक्तस्य विनाशहेत्वभावस्य चिनाइां 
विकहप्य दूषणम् | | 

यद्प्यन्यदुक्तम् - “ विनाराहेत्वभावात् क्षीणको भाव; ० 

तदनुपपन्नम ; कथम ? ते इदं प्रछव्या; - विनाशोस्ति वा, न वा? 
5लद्यदि नास्ति; कस्य सहेतुकत्वं निर्हतुकत्व वा विचारयन्ति 
मनीषिणः। नहि वन्ध्याखुतस्याभावे सहेतुकत्वं निहंतुकत्व वा 
विचारयन्ति सन्त; | 

अथ विद्यते विनादा;; स वस्तुस्वभावानुबन्धी वा, वि- 
Rsa वा? तद्यदि सस्तुस्वभावानुबन्धी; न तहि 

10निहेतुकत्वम् , वस्तुनो वा निहेतुकत्वप्रसंगः, सत्स्वभावानु- 
बन्धित्वच्यतिरेकप्रसंगो वा | 

अथ व्यतिरिक्तः; तस्य नि्हतुकत्वे कोपपत्तिः? सहेतु- 
कत्वे नियतदेकाकालयोगित्वेनोपलब्धिः। यदि नाम निर्हेतुको 
विनाशः वस्तूनां क्षणिकत्वे किमायातम्, वस्तुभ्योऽथोन्तर- 

15त्वात् ? 

[ $ १७. क्षणिकत्वोपयोगिनः विनाशनिहेतुकत्वस्य विकदपपञ्चकेन 
प्रतिवद्नम् | | | 

अथ निर्हेतुकत्वे चस्तूत्पत्त्यनन्तरमात्मानं समासादयति 
विनादाः; तद्युक्तम् । अत्र पंच पक्षा भवन्ति - वस्त्त्पत्तेः 

20पृवेस् , सह वा, अनन्तरं वा, कालान्तरे वा भवनम, न वा 
अवनम् ? ware पुवेभवनम्; तदा भावोद्गवानुपपत्तिः। अथ 
सह; तदा भावानुपलम्मप्रसगः। तत्सङ्घावोपलम्मे वा सततो- 
पलस्भपसंगः, अभावस्याऽकिंचित्करत्वात् । तथाऽनन्तर- 
भूतेऽपि विनारो सततोपलम्भपसंग एव। अथ कालान्तरे 

2: भवनम्; न तहि क्षणिकत्वं वस्तूनां विनाशस्य नि्हेतुकत्वे 
संत्यपि। अथ नेव भवन Warner; तदा सर्वभावानां नित्य- 
त्वमापद्यते , विनादास्याऽसंभवात् | 
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अथ सहेतुके विनाशे नावद्यंभावो विनाशरस्थ, वस्त्र 
रागवत् कारणव्यापारपराधीनब्वत्तित्वात् , तदभावे तस्या- 
भावः कथं अवेत् ? तद्युक्तम् , खहेतोरेव धवभाविविनाशा- 
VENTA: | भवतु वाऽभावस्यानुद्गमः न कश्चिदिरोधः। न तु 
निर्मोक्षप्रसंगो शुणानां विनाशानुत्पत्तेः; नेदमस्मद्िरोधेषु 5 
राजते, मोक्षपरिकप्त्यकरणात् | 

अथ Hana नित्यत्वं प्राप्रोति विनाचासंभवे सति 
सावघिका सत्ता अनित्या, निरवधिका तु नित्या, तत्कर्थ 
कतकस्य नित्यत्वं विनारासंभवे सति ? भवतु वा नित्य- 
त्वम्, न दोषोऽस्ति | 10 

[ § १८. प्रस्यक्षग्राह्मत्वेन उपपादितस्य क्षणिकत्वस्य खण्डनम् | ] 
यद्प्यपदिष्टम् - “ प्रत्यक्षेण क्षणिकत्वं वस्तूनां विषयी- 

क्रियते, अतीतानागतकालविकला वस्तुसत्ता वर्तमानकाला- 
लिङ्गिता प्रत्यक्षेण आत्मसात्कियते ?-तदेतदयुक्तम् , अतीता- 
नागतवतेमानकाछानां कि प्रतीयमानादव्यतिरेकित्वम् , व्यति-15 
tet वा? तद्यदि अव्यतिरेकित्वम्; तदा कालचयानु- 
मतं वस्तूपलव्धम् | अथ व्यतिरेकित्वम् ; वर्त्ववगमे न अती- 
तानागतवतेमानकालावगतिरस्ति | वस्तुमात्रोपलब्धेस्तदस्तित्व 
farsa, तद्भावश्च निष्प्रमाणक; | 

अथ स एव भावोऽभावः; 'भावोऽन्यस्तहि वक्तव्यः ,20 
अभावस्य सरचोपाख्याचिनिवृत्तिलक्षणत्वात्। अथ कालान्तरे 
तस्य अन्योऽभावः; तस्यार्किचित्करत्वात् सत्ताखण्डनं प्रति | 

अथापरकार्याकत्तेत्वं कालान्तरे तदभावः; तद्युक्तम् , 
सचापरकार्यकत्तेत्वमेकस्य प्रत्यक्षात प्रत्यभिज्ञानेन च पूर्वो- 
दितानुभवावेदिता सत्ता आत्मसात्क्रियते सैव सत्ता प्रत्यभि-25 

ज्ञानेन आत्मसात्क्रियते । कथं पुनवेत्सीति चेत्; प्रत्यभिज्ञा- 
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नादेव जानीम; | aa सत्ता प्रतिभाति | आद्यानुभवेपि सा 

सत्ता प्रातिभाति। कुतोऽवगता ? एवं ज्ञानयोरपि हेतुफलभावा- 

वधारणं न शाक्यते कर्तम्, तदभावान्न कायोनुमानम् ॥ छ॥ 

[ $ १९, बोद्धसंमतस्य स्वभावानुमानस्य निरास; | ] 

5 तथा खभावानुमानस्यापि न सम्बन्धावधारणमुपपद्यत, 

तदभावात् | भिन्नयोः सम्बन्ध(ड)योः सम्बन्धो दष्टः, नहथे- 

कस्य सम्बन्ध उपपद्यते | 

किंच, कृतकत्वेन अनित्यत्वानुमानं कियते - किमवगतेन, 
अनवगतेन वा? तद्यदि अनवगतेन; तत्कथ खयमनु (मनव )- 

10गतं साधनं भवितुमहेति? अथावगतेन; तस्यां कृतकत्वावगती 
अनित्यत्वं प्रातिभाति वा, न वा? यदि न प्रतिभाति; कथं प्रति- 
'भासमानाऽप्रतिभासमानयोस्तादात्म्यम् ? अथ प्रतिभाति; 
किमनुमानेन ? निष्पादितकिये कसेणि साधनानथेक्यम् , अन्यथा 
हि कृूतकत्वप्रतिपत्तावपि अनुमानसुपादेयं स्यात् | 

15 अथ कृतकत्वं प्रतिवन्नमिति कृत्वा नानुमानशुपादीयते ; 

तत्खभावानुबन्ध्यनित्यत्वमप्यवगतम् , किमनुमानेन ? अवगते 
q अनित्यत्वे थत् साधनसुपादीयते तत् कदाचिद्नित्यता- 
प्रातिपत्त्यथेम् , कदाचिच नित्यतासमारोपव्यवच्छेदार्थम् , कदा- 
चित्व(त्त्व)नित्यताव्यवहारार्थम् ? 

20 तद्यदि अनित्यताप्रतिपत्त्यथेम्; सा ज्ञातैव, व्यर्थः 
प्रयास, | 

अथ समारोपव्यवच्छेदार्थम् ; समारोपव्यवच्छेद्ः अनित्य- 
त्वाद्व्यतिरिक्तः, व्यतिरिक्तो वा ? तद्यद्यव्यतिरिक्त;; असा- 
वापि अनित्यत्वावगमेनैवावगतत्वान्न साधनान्तरमपेक्षते । 

25 अथ व्यतिरिक्तः; स कि वस्तुमतः, अवस्तुसूतो वा? 
aaf? eque; तेन सह शब्द्गतकृतकत्वस्य तादात्स्यानु- 

पपत्तिः | तादात्म्ये वा तद्वगमेनेवावगमात् नालुमानमपेक्षते। 
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अथ अवस्तुमतः; स कि कियते, ज्ञाप्यते वा? तद्यदि 
क्रियते; तद्युक्तम्, सर्वोपाख्याविनिर्खुक्तस्थ करणायोगात् , 
करणे वा वस्तुत्वप्रसंगः | अथ ज्ञाप्यते; तेन सह FARACI 
सम्बन्धव्यतिरेकात् , अव्यतिरेके वा तस्य वस्तुत्वं क्रुतकत्वा- 
सत्त्वं वा | 5 

अथ अनित्यताव्यवहारः क्रियते - यो हि कृतकत्वं जान- 
न्नपि अनित्यताव्यवहारं न करोति स हि अत्र व्यवहार्यते; 
सोऽपि व्यवहारः अनित्यत्वादव्यतिरिक्तः, व्यतिरिक्तो वा? 
यद्यव्यतिरिक्त;; असावपि प्रतिपन्न एवानुमानिकः | 

अथ व्यतिरिक्तः; स कि कृतकत्वेन उत्पाद्यते, ज्ञाप्यते10 
वा? यदि उत्पाद्यते; तदा न शब्दोत्पादकहेत्नामनुमानत्वम् | 

अथ ज्ञाप्यते; लेन साक सम्बन्धोऽमिधेयः। न तादात्म्य 
लक्षणः, ज्ञाप्याद् भिन्नत्वात् | 

अथ लहुत्पत्तिलक्षणः ; सोप्यनुपपन्न एव - कि व्यवहारेण 
उत्पाद्यते घटः, घटेन वा उत्पाद्यते व्यवहारः? न तावदू15 

व्यवहारेण उत्पाद्यते घर!; आदौ घटसत्ता ATT व्यवहारः | 
अथ घटेनोत्पाद्यते व्यवहारः; तदा कारणावुमानम् , न ETAT- 

यानुमानम्। तच स्वयमेव पर्युद्स्तम् ॥ छ ॥ 
[ १०, षद्िघार्थोपत्तप्रामाण्यस्य निरास; । | 

एवमर्थापत्त्यादीनामप्यपरामाण्यम् । किं पुनः अथाप-20 
त्यादेः स्वरूपम्? कथं वा प्रामाण्यम्? तत्र द्शनाथोपत्ते- 
स्तावत् स्वरूपं व्युत्पाद्यते - रूपद्शीनान्यथानुपपत्त्वा CHR 
प्रतिपत्तिः। तथा, अनुमानपूर्विका - अनुमानादभित्वप्रतिप- 

त्यन्यथानुपपत्त्या - आभ्निव्यक्तिप्रतिपत्तिः। अभावपूर्विका 

अर्थापत्तिः - जीवति देवदत्तः गेहे नास्ति - गेहाभावान्यथालु-25 

पपत्त्या बहिभावपरतिपत्तिः। तथा , आगमपूर्विका अर्थापत्तिः - 
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हावदार्थप्रतिपत्त्यन्यथालुपपत्त्या. शब्दाथेसम्बन्धनित्यताप्रति- 
aft: | तथा अर्थापत्तिपर्विका अर्थापत्तिः - झाद्दार्थसम्बन्ध- 
नित्यताप्रतिपत्ति; | तथा, उपमानपविका sara: - गवय- 

पिण्डग्रहणानन्तरं गेहावस्थितगोपिण्डे गोगवयसाइदयावच्छिन्ञे 

ऽप्रतिपत्तिरुपमानात् पिण्डावच्छिन्ने वा URI, तस्य 
पिण्डस्य वाहदोहप्रसवसामथ्येम् अर्थापत्त्या प्रत्येति। एषा षट् 
प्रकाराऽथीपत्ति! | 

इथं चानुपपन्ना। यदुक्तम् - ' रूपद्शेनान्यथानुपपत्त्या च- 
छुरिन्द्रियं प्रतीयते ? | तद्युक्तम्। चक्षुरिन्द्रियान्वयव्यतिरेक- 

10सम्बन्धावधारणमन्तरेण अन्यकारणपरिहारेण नियतकारण- 
प्रतिपत्तिः अर्थापत्त्याऽनुपपन्ना - चक्षुरादिकरणस्य पिशाचादि- 
तुल्यत्वात् न तदवगतिः, अवगतौ वा अथोपत्त्यन्ुपपत्तिः | 

थद्प्युक्तम् - “ अन्यथोपपद्यते ? इति । अत्र काऽनुमा ? 
अथवा रूपादिज्ञानस्यैव धर्मित्वं करणपूवेकमिति साध्यो wd: 

15कायत्वात् रथादिवत् | 
एवं सरवार्थापत्तिविषयत्वेन प्रयोगव्युत्पादनं॑ कार्यम् | 

प्रत्यक्षपुवेकत्वाच अर्थापत्तेः तद्भावे तदभावात् ॥ छ ॥ 
[ ११. उपमानप्रामाण्यस्य निरासः । | 

तथा, उपमानमपि संभवति काननगतगवयपिण्डद्चीना- 
20नन्तरं गेहावस्थितगोपिण्डे गवयसाहृर्यावच्छेदेन यबिज्ञानं 
ag उपमानफलम् | गोपिण्डावच्छिन्ने साइर्ये वा यद् विज्ञानं 
तदा उपमानफलं गवयपिण्डज्ञानसुत्पादनम् | तदेतदयुक्तम् , 
प्रत्यक्षसूलसुपमानम् , तद्पगमे तस्याप्यपगमात् | 

अथ किमिद् गागवयसाइइयं यद् गोपिण्डग्रहणकाले T- 
25वगतम् उपमानाद्वगम्यते ? किम् अवयवानां संस्थानम् , 
कि वा विषाणाद्यवयवा वा, सामान्यं वा, अथ धमोन्तरम्? 
तद्यदि अवयवानां संस्थानं area; तदुपलब्धिलक्षणप्रा्स 
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वा; न वा? तद्यदि उपलब्धिलक्षणप्रासम; अवगतं तहिं। 
अवगतपूर्वे यद् भवति गवयपिण्डददोनानन्तरं तत् स्मरणा- 
ज्ञातिरिच्यते | 

अथ उपलब्धिलक्षणप्रात्मांपे नोपलभ्यत; तदा गवय- 

पिण्डेऽपि तस्य ग्रहण नास्ति | तद्ग्रहणे पिण्डमात्रग्रहणे सति 5 

भवति 'मदीया गौ; अनेन सदक्षी ? इति, तदास्व(श्व)विष- 

थमपि स्यात् ¦ मदीयोऽनेन सदशा; ? इति | 

अथ अनुपलब्धिलक्षणभात्तम; तहि तस्य कचिदपि ग्रह- 

णम्, ततश्च महिष्याद्द्शनेषपि ¦ मदीया गौरनेन aea, 
अश्वो वा मदीयोऽनेन सदरा! ? इत्या[प]छवः स्यात् | 10 

अथ विषाणाद्यवयवाः साइञ्यदाव्द्वाच्याः; ते च अ- 

बगता एव तेषु यहुवति उत्तरकालं विज्ञान तत् स्ट्तिरूपता 

मतिपतति । 

अथ गोगवयसामान्यं साहर्यशब्द्वाच्यम् ; AAT- 

qag, यथा च न संभवति तथा प्रागेव आवोदितम् | भवतु15 

नाम, कि तदुपलब्धिलक्षणप्रां वा - पुवेवद्धिभज्य दूषणं 
वत्तव्यम्। 

अथ घर्मोन्तरम् ; तदपि ऐन्द्रियकम्, अतीन्द्रियं वा? 

तद्यदि ऐन्द्रियकम्; तदा तस्य पूर्वोपलम्भे सति उत्तरकाल- 

भावि यत् तस्य विज्ञानं. न तत् स्मरणाकारतां परित्यजति | 20 

अथ तदुपलब्धिलक्षण[म]पासम्; न तर्हि तस्य कचिद्पि 

ग्रहणम् । तद्ग्रहणे न गवयद्दोने सति ' मदीया गौरनेन 

wea? इत्यादिज्ञानेन दाक्यते भवितुम् । भवने वा गवथ- 

(या)द्चीनेऽपि स्यात् | | 
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[ $ १. नैयायिकसंमतस्य उपमानस्वरूपस्य खण्डनम् | ] 

अन्ये तु अन्यथा उपमानं व्याचक्षते विपश्चित; - 
४ गोगवयसाइइयं स्वज्ञानविदिष्टसुपमानम् | संज्ञासंजिसम्ब- 

न्घप्रतिपत्तिः उपमानफलम्। ” एतचाऽसमीचीनम्। प्रागेव वने- 

5चरवचनादवगतं गोसदशो गवय इति | कोऽर्थः ? गोसइशास्य 
गवय इति नाम। एवं च सवमेव संज्ञासंज्ञिसम्बन्धावधारणं 

कृतम्, नोपमानं कल्पनीयम् | 

अथ संएवन्यायेन कल्प्यते; भवतु, तथापि संज्ञी वि- 
aa संज्ञा तु न विद्यते | कोपमानं परिकरुप्येत ? 

10 [ § २, संज्ञाप्रतिपत्तिविषयकमतद्वयस्य निरास; | ] 

एके वदन्ति - “ स्वयमुचाये संज्ञा प्रत्येति । ” तद्युक्तम् , 

संज्ञाकाले साहदयज्ञानस्य अनवस्थितेः | 

अन्ये तु - “ बुडःयृपस्थापिता संज्ञा प्रत्येति ” एवमास- 
नन्ति। तद्युक्तम् p अविद्यमानस्य विषयार्थता न लभ्यते- 

156 न सत्तामात्रेण जनकत्वेन वा ? इत्यादिना प्रागेव उपपा- 
दितिम् । प्रत्यक्षपूवेकं च उपमानसुङ्गीयते। तदभावे तत्कथं 
भवेद्व्यभिचारः येन विज्ञानोत्पाद्कत्वेन उपमानता, AAT- 
व्यभिचारित्वं न शाक्यं(क्य)विज्ञानमिति पूर्वमेवावोदि- 
तस् ॥ छ ॥ 

20 [ १२. अभावधरमाणस्य निरास; | ] 

अपरे तु अभावाख्यं प्रमाणं सदुपलम्भकप्रमाणपश्चक- 
व्याइृत्तिरूपं व्याहरन्ति अभावविषयम् । तत्किमवगतम्, 
अनवगतं वा? यदि अवगतम्; तत्केनावगतम् - किं मेय- 
व्यावृत्त्या, मानव्याबृत्त्या वा, सडुपलम्भकेन वा? तद्यदि 

25मेयव्यावृत्त्या ; TAA कथम् ? अथ. मानव्यावृत्त्या; तदा इतरे- 
तरा्रयत्वं दुसुत्तरमापव्यते | 
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अथ समानव्यावृत्त्या अवधायेते ; सैव ज्ञातुमारञ्धा - कथं 
ज्ञापिका भवति? न च एका ज्ञाप्या अन्या ज्ञापिका भवति 
सढुपलम्भकप्रमाणमाच्रापगमस्य ज्ञापकत्वेनेष्टत्वाद् अनिष्ठा- 
दोषप्रसंगाच-सापि ज्ञापिका कथं ज्ञाता इत्यादिना । 

अथ सदुपलम्भकेन अवगम्यते; हीयते तर्हि अभावाख्यं 5 
प्रमाणम् , मेयाभावावगमेऽपि तदेवाऽस्तु | 

अथ अनवगतमेव मेयाभावेऽनुगमं करोति; uad देव- 
दत्तस्य देशान्तरे विनादो जाते देवदत्तोपलम्भकप्रमाणपञ्चक- 
व्यावृत्तौ देवद्त्ताभावनिश्चयः स्यात्, न तु भवति प्रसुसमान- 
eae | अथ वस्तुमूतनिमित्तान्तरवैकल्ये सति न भवति ;10 
तदेवास्तु तन्नान्तरीयत्वात् aga: | 

अभावस्य च प्रत्यक्षपमाणग्राहयतां प्रतिपादयन्ति नेया- 
frat: | सम्बन्धश्च विषयाविषयिभांवलक्षणः विशेषणवि- 

छोष्यभावलक्षणो वा | 

| [ १३. संभवेतिह्यप्रमाणयोरनिरासः । ] 15 

संमवस्य अ्चुमानेऽम्तरी मावसम्बन्वैकनिमित्तमदेने (१) 
साति अथोन्तरे प्रतिपत्तिरनुमानम् ॥ छ ॥ 

ऐतिह्यस्य चागमे अन्तभीवः | तस्य च प्रामाण्यं न 
सं भवति, नानुमानान्तगेतस्थ नापि खतन्त्रस्य | 

[ १४, शब्द्प्रामाण्यस्य निरास; | | 20 

[ § १. वाचकत्वेन शब्दप्रामाण्यं स्वीकुचेतां मतस्योइलनम् । ] 

एके वदन्ति - “ वाचकत्वेन गोदाव्द्स्य प्रामाण्यम् | ” 
तचासमीचीनम् , दाब्दार्थगो(योः) सम्बन्धव्यतिरेकात्। न 
तावत्तादात्म्यलक्षणः, तयोराकारभेदात्। नापि तदुत्पत्ति- 
लक्षणः ; अर्थापायेपि शब्दोद्यद्शनात्। 25 

१५ त. 
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नापि सामयिकः हाब्दार्थयोः सम्बन्धः; दाब्दाथेव्यक्ती- 
नामानन्त्याद् अभिन्नैकनिमित्तस्य चाऽसंभवात्। न च संके- 
Ramza अर्थप्रातिपत्तिकाले अवस्थानं विद्यते | नचार्थ- 
प्रत्यायक/(क)शब्दस्थ संकेतोऽवगतः, समयकरणकाले तद्- 
ऽभावात् | न च खकार्यसम्बन्धमन्तरेण पूर्वेदाव्द्सम्बन्धं 
सासारूप्याद् ( ? ) वाचकम् अतिप्रसंगात् | 

नापि ख( खा )भाविकः शब्दार्थयोः सम्बन्धः; age 
भावात् न प्रत्यक्षेण नापि अनुमानेन | 

अथ अर्थापत्त्याऽनुमीयते; साप्यनुपपन्ना, प्रत्यक्षादि 
10पूर्विका हि अर्थापत्तिः, प्रत्यक्षाद्यभावे तस्याप्य( तस्या अप्य )- 
भावः। न सा अनुमानाद् भिद्यते sala: | न च अनु- 
मानग्राहथः asada सम्बन्धो भवद्भिः प्रतिपाद्यते। नच 
तद्नुमानमस्ति। न च नित्यसम्बन्धस्य विज्ञानगमक(०नज- 
नक)त्वमिहोपपद्यते उक्तन्यायात् | 

15 एवं च सति सम्बन्धमन्तरेण पदानां वाचकत्वं न युज्यते। 
तद्वाचकत्वे च तत्पूर्वकवाक्यस्यापि वाचकत्वं न लभ्यते | 
अथ कर्थं न लभ्यते ? प्रसिडपद्पदार्थसम्बन्धपू्वेकं हि वाक्यं 
वाचकत्वेन गीयते। तद्प्रसिङडौ वाक्यस्यापि वाचकत्वं न 
संगच्छते | एवं चाऽवाचकत्वे वेदवाक्यानां कथं प्रामाण्यम् ? 

20 अथ अप्रसिङपद्पदार्थपूयेकमपि वाक्यं वाचकत्वेन उद्गी- 
थते; तदा सवैप्रमातृणां वेदोपलम्भे सति वेदार्थप्रतिपत्तिः 
स्यात्। किच, अदष्टविषये वेदवाक्यानां प्रामाण्यं कथं वेत्सि? 
वेदैकदेचात्वेन इति चेत्; न, अर्थवदेवचाक्येन न व्य(अर्थवादया- 
क्येन व्य)भिचारात् - “ ग्रावाणः वन्ते आदित्यो वैष्णव इति 

25चतुःषष्टिवणोनालोड्य प्रजापतिः पपौ ” इत्यादिना ie 



१४. शब्दप्रामाण्यस्य निरासः | ११५ 

S m M ०. शाद è ^ ७ 
[ $ २, आप्तोक्तत्वेन शब्दं प्रमाणीकुवेतां मतस्य निरास: 1] 

अन्ये तु आप्तोक्तत्वेन प्रामाण्यसुशान्ति | आता! साक्षा- 
त्कृतघमाोण; | तैयेदुक्त समंमासं तत्किलाविसंवादकम् | 

४ ्षीणदोषोऽनतं वाक्यं न ब्रूयाद् हेत्वसंभवात् ” | 
तदेतदयुक्तम्, SITHET अत्यन्ताऽप्रत्यक्षतया तदायत्तताया 5 
अनचधिगतेः। वीतरागज्ञापक च अनुमान न विद्यते तस्य अप्र- 
माणत्वात्। 

भवतु वा आधघोक्तत्वम्; प्रामाण्ये किमायातम्? कि 
सत्तामात्रेण प्रामाण्य [म्], विज्ञानजनकत्वेन वा? यदि 
सत्तामात्रेण; तदयुक्तम्; अकारकस्य प्रामाण्याऽयोगात्। 10 

अथ चिज्ञानजनकत्वेन प्रामाण्यम्; तत्किम् एकलस्थ, 
सहकारिकारणोपचरितस्थ वा ? तद्यदि एकलस्य; तदयुक्तम् , 
खयमनभ्युपगमात् , कमयौगपद्यासंभवाच | 

अथ सहकारिक(का)रणोपचरितेन जन्यते; यद्येवं तदा 

सहकारिकारणं दुष्टमष्यभ्येति, तदनुरोधेन विपरीतमपि ज्ञानं! ऽ 
जनयति आध्तोक्तत्वे सत्यपि । यथा अभिनवकम्बलसम्ब- 

faq माणवक दृष्टा प्रवक्ता वाक्यसुचारयति - नवकम्बल- 

कोऽयं माणवकः इति; ओता तु अधमेमनःक्षोभादिना निमि- 
तेन नवत्वसंख्यायुक्तकम्बलसम्बन्धिनं प्रतिपद्यते । तथा प्रता- 

masa नवत्वसंख्यायुक्तकम्बलसम्बन्धी माणवक इत्युक्ते?0 
अवदातक्माचुरोघेन प्रतिपत्ता अभिनवकम्बलसम्बन्धिनं 

प्रत्येति , तथा वेद्वाक्यानामपि अवदातेतरकमानुवेधेन विप- 

रीताथीवचोधोत्पादकत्वछुपपद्यते | तथा, भूतोपघातचेतोविक- 

(का)रमनःक्षो भादिना वा निमित्तेन ॥ छ॥ 
१ शममार्गे-ठि० 

— पा 
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[ $ ३. अपोरुषेयत्वेन वेदस्य प्रामाण्यं स्वीकुर्वतां मतस्य व्युदासः | ] 

अन्ये तु कुमतिमतानुसारिणो वदन्ति - “ वेद्स्य प्रामाण्य- 
मन्यथा-अपौरुघेयत्वेन। पुरुषा हि रागादिविपरीतचेतसो विप- 

रीतजुपपादयन्ति, न च वेदविभातसंभवोऽस्ति। तदुक्तम् 
ऽनित्यो du; अस्मर्थमाणकर्त[क]त्वात् व्योमादिवत्। वेद- 
वेधसोऽपगमे तदायत्ता दोषा व्यपगता भवन्ति। ते हि वि- 

धातृसत्तानुवत्तिनः तद्व(प)गमे कथमवतिष्ठेरन्। ANA- 
पाये कथमप्रमाणमाराक्यते वेद! | यदुक्तम् - 

४ दोषाः सन्ति न सन्तीति पौरुषेयेषु युज्यते | 
10 S कत्तुरभावात्तु दोषादांकैव नास्ति नः ॥ ” 
ST तस्वखं० का० २८९५ ] 

४ चोद्नाजनिता बुडि; प्रमाणं दोषवजितैः | 
कारणैजेन्यमानत्वात् लिङ्गासोक्ताक्षबुडिवत् ॥ ” 

[ शळोकवा. सू. २. श्लो. १८४ ] 
नच चोद्नाजनितं विज्ञानं सन्दिग्धम्, किंस्वित् इत्यनेना- 

15कारेणानुपजायमानत्वात् | AGE भ्रान्तं देशान्तरादावबाध्य- 

मानत्वात्। यत् मानत्वात् । यत् देशान्तरादौ वाध्यते तत् मिथ्या, यथ बाध्यते तत् मिथ्या, यथा 
मरीचिनिचये अस्बुज्ञानम् , कालान्तरे च बाधा यथा ARR- 
पटे हाटकविज्ञानमित्येयमादि , नचेदं आन्तं तथा, तस्माद- 
वितथम् | ” 

20 यत्तावदुक्तम् - 'नित्यो वेद्ः कन्नेस्मरणात्? ; तदयुक्तम्, 
कूपारामादिभिरनेकान्तिकत्वात्। तेषां हि कत्ती न स्मर्यते 
अथ च अनित्यत्वम्। अथ देशकालोच्छेदात् तत्र कत्तुर- 
स्मरणम्; एवं तहि अवि्ोषाभिहितेऽथं विदोषमिच्छतो 

हेत्वन्तरं नाम निग्रहस्थानम् | 
25 अथवा सत्यपि विदोषणोपादाने हेतोः विपक्षगमन न 
निवारयितुं wit, यथा कृतकत्वविशेषणोपादानेऽपि न 
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प्रमेयत्वस्य व्यावृत्तिरस्ति | अथ कृतकत्वम् ; तदेव गमक व्या- 

वृत्तत्वात् । न ह'येकस्य व्यावृत्ती अन्यस्य व्यावृत्तिरस्यति- 
प्रसंगात् । 

faa, साध्यविरुडे Gen) कि विशेषणोपादनम , 
तद्विपरीते वा? तद्यदि विरूडे; तदाऽनर्थकं विदोषणोपादा- 5 
नम्। अथ अविरुडेप्येवमेव - नहि विशेषणेन विरुडस्व- 
भावता व्यावत्तेते, यथा क्रूतकत्वविदोषणोपादानेऽपि न 
चाक्ुषत्वस्य ase वृत्तिलाभः | तथा देदाकु(का)लाच्छेदाभाव- 

विश्ञेषणोपादानेऽपि अस्मर्यमाणकत्त[क]त्वस्य न विपक्षाद् 
व्यावृत्तिरस्ति। असिडोप्ययं हेतुः यस्मात्स्मरन्ति एव कत्तीरं!0 

काणादाः | तथा लौकिका अपि बहुलं वक्तारो भवन्ति - '“्र- 

am वेदाः प्रणीताः? इति) अपि च किमदोषजनस्मरण- 

निव्रत्तिरिह हेतुत्वेन विवक्षिता, आहोस्वित् कतिपयपुरुष- 
स्मरणविनिव्ृत्तिः ? तद्यदि सकलजनस्मरणविनिशृत्तिः ; तदाऽ- 

fast, अवधारयितुमचाक्यत्वाच अवीरभागविद्विः | अव-15 
धारणे वा त एव सर्वज्ञाः स्युः अवोगभागविदो न भवेयुः | 

अथ कतिपयपुरुषापेक्षया; तदानैकान्तिको हेतुः, वि- 

द्यमानकत्तैकेष्वपि कत्ती न स्मयते कैश्चित् | 

अन्यच्च, कतिपयैः पुरुषैने स्मयेते - अथोदापद्यते - पुरु 

चान्तरस्मर्यमाणकत्तैको Wa, विदोषप्रतिषेधस्य शेषाभ्यनुज्ञा-20 

विषयत्वात् | न च पुरुषजन्यत्वेन वेद्स्याऽप्रामाण्यम्, अपि तु 

पुरुषदोषोत्पाद्यत्वेन | अतः स एव अपनेयः न पुरुषव्यापारः । 

अथ पुरुषस्य दोषाधिकरणत्वे तज्जन्यत्वे दोषजन्यत्वसप्या- 

ateaa इति चेत्; यद्येवम् इन्द्रिथाणामपि दोषाधिकरणत्वेन 

तदुत्पादितविज्ञानानामप्रामाण्यं समाशांक्यत इति सर्वेत्र प्रा-25 

आाण्यानास्वा(दवा)सः स्यात् | | 
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न च॒अस्मर्यमाणकत्तेकत्वेन वेद्शब्दानामपौरुषेयत्व- 
संसिडि! , अन्यथापि अस्मर्थमाणकत्तेकत्वसुपपद्यते - केनापि 
विद्ग्धमतिना वेद्सन्दोहसुत्पाय आत्मा अपहूयते - | नाहं 

वेदानां विधाता ? इति । 

5 aag वा अपौरुषेयो वेदः; प्रामाण्ये किमायातम्? अथ 

पुरुषव्यावृत्मा तदहोषव्याव्रत्तिनिबन्धनं प्रामाण्यम्; AF- 

व्यावृत्त्या तहुणव्यावृत्तिनिवन्धनमप्रामाण्यं किल्लेष्यले ? अथ 

पुरुषगतगुणदोषव्यावृत्ती निसगेशुणानुवेधेन प्रामाण्यमिष्यते ; 

पुरुषगुणदोषव्याबृत्ती निसरगेदोषानुवेधेन अप्रामाण्यं किन्न 

10गीयते? अपि च यथा अपौरुषेयत्वे सत्यपि रागादिदोषसम्ब- 

न्धिता उपलभ्यते, तथा वेदेऽपि भविष्यति | 

किंच, अपौरुषेयत्वेन कर्त दोषापगमः men, ओतृदोषास्तु 
केनापनीयन्ते | तथा हि - अर्थपतिपत्तौ तानपेक्ष्य विपरीतां 
प्रतिपत्तिमभिनिवेत्तेयिष्यति | ततश्च नित्यानामपि कत्तेकमेणां 

15दुष्टसहकारिकारणानुवेधेन विपर्ययादिज्ञानहेतुत्वसुपपद्यते न 
वाक्यानां प्रमाणप्रतिलम्भः | 

यदप्युक्तम् - 'देशान्तरादाववाध्यमानत्वात् प्रमाणं चोद्ना- 
जनिता gf? - तदयुक्तम्, स्टृतेबाधारहितत्वेऽपि अप्रमाण- 
त्वात् । 

20 किच, बाधादाब्देन विपरीतविज्ञानमपद्झ्यिते, तच्च 
नोत्पद्यते - कि चोद्नाजनितविज्ञानस्य यथार्थत्वेन उत ag- 
त्पाद्ककारणवैकल्येन इति सन्दिह'चते । 

अपि च, वाधारहितत्वेऽप्यप्रामाण्यं दष्टं - बाधकविज्ञा- 
नोत्पत्तेः पुवेम् । बाधाप्युपजायमाना कालविकर्पेन उपजायते- 

25ककचिदुर्धमासेन कचिन्मासव्यवधानेन, कचिच अब्दद्वयत्रयव्यव- 
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धानेन, अन्यत्र तु कारकवैकल्थान्नैव संपत्स्यते | नचैतावता 
प्रमाण चोदनाजनिता वुडिः | 

किंच, बाधारहितत्वमपि किम-अदोषपुरुषापेक्षया, कतिपय- 
पुरुषापेक्षया वा? यद्यशषपुरुषापेक्षया ; तदावगन्तु न झाक्यते, 
परचित्तवृत्तीनां दुरन्वयत्वात्। अथ कतिपयपुरुषापेक्षया बाधा- 5 
रहितत्वम्; तदाऽनेकान्तिको हेतुः - यथा असत्योदके जातो- 
दकबुडि; तस्मादेशात् देशान्तरं यदा प्रयाति तत्रैव द्शार्घता- 
सुपयाति, नच तस्य बाधक विज्ञानसुत्पन्नम्। किमेतावता तत् 
प्रमाण भवतु? अथवा चोद्नाजनितविज्ञानस्य निर्विषयत्वमेव 
श्रान्तत्वम् , चोद्नाजनितविज्ञानसमानकालीनकत्तेव्यतारूपा-10 
थेस्याऽसंभवात् | संभवे वा चोदनावचसो वैकल्यम् , वितान- 
कियाविलोपः | अथ न विद्यते कत्तेव्यतारूपोऽर्थः; कथं 
चोद्नावचनोड्भूतं विज्ञान न मिथ्या? अन्यथा केशोण्ड्कसंविदो 
मिथ्यात्वं न 'भवेत्। अथ तस्या[ : ] प्रतीयमानार्थाऽसंभवेन 
मिथ्यात्वम् ; तदिहापि तदेवास्तु | 15 

अथ चोदनाजनितविज्ञानार्थस्थ पुनः सद्भावो भवति तेन 
तस्य यथार्थत्वम्। न तु केदोण्डुकविज्ञानस्य कदाचिदपि सद्भा- 
atsa सोऽयं विषभक्षणेन परं प्रत्याययति तपस्वी | चोदना- 
थस्य पश्चाद्गवनं तबिज्ञानानुपयोगि, तस्मिन् काले ज्ञानस्य 
अस्तमितत्वात् , विज्ञानकाले च अथेस्य(स्या)सं भवात् i 20 

अथवा, इयमेव बाधा यदुत असंभाव्यमानाथस्य प्रतिपाद्- 
कत्वं यथा तन्तु-तुरि-कारकोपनिपाते सति वस्त्रादिकार्थसुप- 
जायमानं दृष्टम। पुनः पटार्थिने उपदेशो दीयते - 'तन्तूनासुपा- 
दानं कुरुष्व? इति। न त्वेवं सपततन्त्ववदातकर्मणोः साध्यसाधन- 

सम्बन्धावधारणम्, नापूर्वम्, येनात्र उपदेशस्य साफल्यं भवति।25 
एवं तावदुक्तेन न्यायेन शब्दानां वाचकत्वेन प्रामाण्यं न युज्यते। 

am -Be I शक 
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[ $ ४. विवक्षासूचकत्वेन शब्दप्रामाण्यं स्वीकुवेतां मतस्य खण्डनम् | ] 

अथ विवक्षासुचकत्वेन लिङ्गभूतस्य प्रामाण्यम् | तदुक्तम- 

« विवक्षाप्रभवा हि दाब्दाः तामेव संखूचयेयुः ” इति । 

तदेतद्युक्तम्, यथा हेतुफलभावो नास्ति सौगते मते 

ऽतथा प्रागेव प्रपश्चितम् ॥ छ ॥ 

[ § ५. साधुपदादर्थप्रतिपत्ति वर्णयतां वैयाकरणानां मतस्य निरास; | ] 

अन्ये तु साधुपद्राब्दादर्थप्रतिपर्तिं वर्णयन्ति। साधुत्वं च 
लक्षणयोंगित्वेन। लक्षणं च सूत्राण्येव, लक्ष्यं गौरित्यादिपिद्म्। 

अथ किमिद नाम यल्लक्षणेन -परमर्षिंगदितिन सूञ्रकलापेन 

10लक्ष्यते ? कि गकारादयो वणी! , बर्णेभ्योऽथोन्तरं वा पदं स्फोट- 

रूपम् ? तद्यदि ann: ते किं नित्याः सन्तः पदसंज्ञा भवन्ति , 
उत उपजननधर्सकाः ? तद्यदि नित्याः कूटस्थाः सन्तो वणो; 
पदसंज्ञा भवन्ति; तत्र कि व्यस्ताः, ससुदिता वा? तद्यदि 
व्यस्ताः; सनातना एते पदसंज्ञा भवन्ति, तदा grauia 

15केवलेन गोऽर्थप्रतिपादर्नं कियते, ओकारेण वा अर्थप्रति- 
पादन करियते | ततश्च पूपरवर्णोच्चारणानर्थक्यम्। न चाचैक- 
स्मिन् वर्णे विभक्त्यन्तता अस्ति, अपि तु वणेकद्म्बके वि- 
भत्तयुत्पादाभ्युपगमात् | 

अथ सझुदितानां पद्संज्ञा। तद्यु(द्) क्तम् - “बहूनां संघा- 
20सक्ाव्द्वाच्यत्वम्, न हचयेकस्मिन् संघातदाब्द्प्रयोगोऽस्ति, 

अपि तु गकारौकारविसजेनीयेषु समुदायशब्द प्रयुज्यते | ” 
तद्युक्तस्, वणानां नानाता विद्यते। वर्णो हि अवर्णात् 
वणीत्मतया व्यावर्तेते व्णोन्तरात्तु कथं व्यावत्तेते ? कि वणी 
कारतया अवणोत्मतया वा? तद्यदि वणीकारतया व्यावर्त्तते ; 

25तदाऽन्येषां वर्णरूपता न प्राप्रोति नीरतीरादेरिव। अथ अवणो- 
त्मतथा व्यावत्तते; तदा[ऽ]वणोत्मता व्यावत्तेते उक्तानामिव , 
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ततञ्चैक एव वणोत्मा जगति संजात; । तस्य गोऽर्थवाचकत्वं 
न युज्यते सुपाविभत्तयनुपपत्तेः | 

नापि वरणानां नित्यत्वप्त्यायकं प्रमाणमस्ति, एवं 
प्रत्यक्षा दीनामप्रामाण्यप्रतिपादनात् | तीब्रमन्दात्मतया गव- 
णेस्य नानात्वोपलब्धेः गकारोऽपि भेदवान् न गकारे(रै)- 5 
कत्वम् | 

अथ व्यञ्षकवदोन तीव्रभन्दादिवुडेरुत्पत्तिः न गवणेस्य 
भेदोऽस्ति; तद्युक्तम्, गवणे एव प्रतीयते तीब्रमन्दाद्यात्म- 
तया न suene गवणेबुडिवी । यदि व्यञ्षकभेदेन Mia- 
मन्दादिभेद्परिकुसिः कियते गवणोत्मा तु न भिद्यते; तदा!0 

गकारादिविभागोऽपि व्यञ्ञकभेद्निबन्धनोऽभ्युपगन्तव्यः , 
वणोत्मा त्वेक एव । ततश्च गबार्थप्रतिपत्तिन प्रामोति एक- 
स्मिन् वर्ण सुपविभत्तयनुपपत्ते; | 

faa, भिन्नाकारतया प्रतीयमानस्य यद्येकत्वमभ्युपग- 
स्यते; नानेक जगत् स्यात्, अभिन्नात्मके च जगति मान-!5 
मेयव्यवस्थैव हीयते। न च नित्यस्य अनुपजातविकारस्य 
विज्ञानोद्यदानसामध्येमस्ति । 

अथ faa; किमनुपजातातिकायेन वा, अव्यतिरिक्तो- 
पजातातिशायेन at, व्यतिरिक्तोपजातातिरायेन वा? A- 
ae अनुपजातातिशायेन कियते; तदा सवेदा कुर्यात् एक-20 
स्मिन् वा काले कुर्यात् तदेहमात्रानुबन्धेना(न)' कालविल- 
म्बनायोगात् | 

अथ अव्यतिरिक्तोपजातातिदायेन क्रियते; तथापि सना- 
तना wur, अव्यतिरित्तातिकायकरणपक्षे स एवोपजायते, 
फलानिष्पत्तिकरणखरूपाऽनतिवृत्ते! | 25 
—— N (Es 

१, यद्यत्र ' wae’ इत्येव शुद्ध: पाठः त्यात तदा इई्रत्कालाथेकम् “ आ ” पदं सन्धिगतं 
बोध्यम् | 

१६ त, 
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अथ बव्यतिरिक्तोपजातातिशयेन कियते; तस्यातिदाय; 

कथम् ? यो यस्य केनापि सम्बन्धेन न सं(०न्धेन सं)बन्ध्यते स 

तस्यातिदायः । यदि च अन्तर्हितवणस्मरणविकिष्टोऽन्त्यो 

qui पदम्; तस्यापि स्मरणकाले तिरोहितत्वाद्वाचकत्वम्- 

5८ तस्य व्यञ्ञकानां क्षणिकत्वात् क्षणोपलब्धिः ” इति वच- 

aa | यदि वणा व्यञ्ञकैव्येज्यन्ते तदा समानदेशावस्थितं 

समानेन्द्रियग्राहः्थाणां प्रतिनियतव्यञ्चकत्वेनेष्ठम् एकान्तर्गतो- 

à ouf wf RIP १७४ DA Rh PRA RÉP ua 

अथ अनित्या वणी! पदसंज्ञा भवन्तीति चेत्; तत्रापि कि 

।0ब्यस्ताः, समस्ता वा! तद्यदि व्यस्ताः; तदा गकारौकार- 

विसर्जनीयान्यतमे वर्णे न विभत्तयुत्पादोऽस्ति, उत्पादे वा 

एको वर्ण; वाचक; स्यात् - वणोन्तरोचारणानर्थक्यम्। 

अथ anager: पदम्; प्रतिक्षणध्वंसिनां ससुदायाथों 

वक्तव्यः, वहूनामवस्थितरूपाणां ससुदायो लोके इष्टः, न च 

15बणीनां 'भूयस्त्वमस्ति उक्तान्न्यायात्। किंच अन्त्यवणेग्रहणा- 
नन्तरं पूर्ववणस्मरणम् , पूवेवणेस्मरणानन्तरम् अन्त्यवर्णे ज्ञानम् , 
ततश्चास्य अर्थष्रतिपत्तिकाले पद [न] विद्यते तेनाऽपदिकाऽथे- 
प्रतिपत्तिः स्यात् | 

न च कार्येरूपता वणोनां विद्यते। सती सत्ता संवेयते। 
20बिज्ञानोत्पत्ते; पूवे वेद्यस्य सत्ता, पश्चाबिज्ञानम् | तदेयं किम्- 
अधुनोत्पन्न॑ विषयतां याति , चिरोत्पन्नम्, अनुत्पन्नं वा? न्नल- 

मालोचचितुं ज्ञानम्, तत्खरूपमात्रास्तित्वविधायकत्वेन A- 
हुत्पत्तेः | 

न च तत्कारणं विद्यते । ननु प्रयत्नादिकिं विद्यते; ag- 
25युक्तम् , तेषां प्रयत्नादीनां खरूपं कथं wean - कि सत्ता- 
मात्रेण > कारकत्वेन वा? तद्यदि सत्तामाचेण; तदा जनक 

रूपं न स्यात् । 
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अथ कारकत्वेन ग्रहयते; किम् आत्मजनकत्वेन M- 
होस्विदू अन्यजनकत्वेन ? तद्यदि आत्मजनकत्वेन Tea: 
तदात्मा तेनोत्पाद्यते न वणे;।। अथ अन्यजनकत्वेन अवधा- 
येते; तदा अन्यस्य सत्ता सिडा। तहयो(नहया)क्षिसान्य- 
सद्भाव एव सद्भावोउस्थाध्यवसीयते , ततः तत्समानकाली- 5 

नत्वेन हेतुफलभावा5सिडि; | 

किंच, पृवोपरभावेन हेतुफलभावः, कि वा पूर्वापरग्रह- 
पोन? तव्यदि पुवोपरभावेन हेतुफलभावः; तदा ज्ञानं विना 
: अस्ति ? कथं ज्ञायते? ज्ञानाभावेनाऽज्ञाने किं पूर्वोत्पन्नौ 
सहोत्पन्नौ वा? अथ पूवोपरग्रहणेन हेतुफलभावव्यवस्था!0 
इति; तदयुक्तम्, अनियतं ग्रहणं दृष्टम् - काये दृष्टा कारणं 

गृह्णति , कारणं TET काये गह्णाति , उभयं च युगपत् गृह्वाति। 

एवं च स्थिते न हेतुफलभावविनिश्चयोऽस्ति। तद्भावान्नाऽ- 
नित्या वणी? पद् भवितुमहति i 

अथ वर्णेभ्योऽथोन्तरभूतं पदं वणेव्यङ्ग्यस्फोटरूपमभ्यु-1ऽ 
पगम्यते । वणोनां किल अर्थप्रत्याथकत्वं व्यस्तसमस्तानां 
संभवति, अस्ति च सा अर्थप्रतिपत्तिः तेन अथान्तरभूतं 
वर्णेभ्यः पदे विद्मः | अभिन्नाकारा च प्रतिपत्तिवेर्णेष्वनुपपन्ना 
तेन वर्णेभ्यो भिन्नम् अभिन्नाकारं पद्मध्यवसीयते | 

यत्तावदुक्तम् - “ अर्थप्रतिपत्त्यन्यथानुपपत्त्या पद्मव-20 

गम्यते ” तद्युक्तम्, अर्थापत्तेः प्रामाण्यमेव नास्ति। यथा च 
न विद्यते तथा प्रागेव प्रपञ्चितम् । न च पदेन सह प्रतिबडा 

अर्थप्रतिपत्तिः अवगतपूवी येन अन्यकारणपरिहारेण पर्दै 

बोधयति | प्रत्यक्षं च प्रमाणमेव न भवति । कथं तत् पद्- 

प्रतिपादनाय अलम्! न च नित्यस्य विज्ञानाद्यथक्रियाकरण-25 
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सामर्थ्यमस्ति | एवं लक्ष्यभूतं पर्द न विद्यते | तदभावात्नि- 

बिषय पारमार्थ(मर्ष) लक्षणमिति । 

aft च, यानि लक्षणपराणि सूत्राणि तेषां लक्षणं 

विद्यते, न वा? यदि विद्यते; तत्रापि अन्यद् अत्रापि अन्यद् 

ऽइत्यनिष्ठायां च न किंचित् पदं ज्ञानं(तं) स्यात्) अथ न 

विद्यते ; किमेवं ताहि तेषां साधुत्वं न विद्यते ? 

अथ लक्षणाभावेऽपि तेषां साधुत्वं विद्यते ¦ एवं गावी- 

गोणी-गोपत्तलिकेत्येवमादीनामपि अपञ्रंसा(शा)नां लक्षणा- 

भावेऽपि साधुत्वं भविष्यति | अथ लक्षणाभावान्न गाव्या- 

10दीनां साधुत्वम्; तदा सूत्रपदानामापि लद्भावादेव असा- 

धुत्वम् | अपि च, यदि नाम लक्षणविकलता शाब्दस्य; तदा 

किं भवति ? किसुचारयितुर्शुखभङ्गः संपद्यते, WET वा 

अचाचकत्वम्, अर्थस्य वा हूपविपर्यासो जायते, कि वा 

अपदाब्दप्रतिपादिताथेस्थ अर्थक्रियाकर्तेत्वं हीयते, अपशब्दो- 

sarà सति अमङ्गलोद्यो वा भवति! 

aaf तावत् प्रवकुसुख महो मवति गावीदाव्दोचारणे 

सति; तदैते बहुलं गावीदाब्दोचारणं कुदीणाः समुपलभ्यन्ते 

प्रवक्तारः, न च तेषां सुखभङ्गः ससुपलभ्यते | 

. अथ गावीझाब्दस्य वाचकत्वं नोपपद्यते; तद्शुक्तम्, 

/0गावीशब्देन बहुलं व्याहरन्ति प्रमातारः। अथ गोऽ्थप्रति- 

पिस्सूनां गावीशब्दअवणानन्तरं maè स्म्ट्रतिरुपजायते 

स च गवाद्यर्थवाचक इति चेत्; तद्युक्तम्, म्लेच्छादीनां 

साधुदाव्दपरिज्ञानाभावात् कथं तदिषया स्मृति; 2 तदभावे न 

गोऽर्थेप्रतिपत्तिः स्यात् | 

25 अथ अर्थस्य रूपविपयोसो भवति; तद्युक्तम्, न गावी- 

qa अभिधीयमानस्य गोरूपता व्यावत्तेमाना दृष्टा | अथ 
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अर्थक्रिथाकत्तत्व॑ हीयते; तदयुक्तम्, गावीदाब्देन अभि- 
घीयमानस्य वाहदोहप्रसवसामथ्य नातिवत्तेल गोपिण्डस्य | 
अथ गावीराब्दोचारणादमङ्लोदयो भवति, न तु वाचकत्वं 
निराक्रियते असाधुराब्द्स्य | तदुक्तम् - 

५ अपराव्दोनुमानेन वाचकः केश्चिदिष्यले | 5 

वाचकत्वा5विदोषे५पि नियमः पुण्यपापयोः ॥ ” 

तद्युक्तम् , तेन सह प्रतिबन्धाभावात्। न चापोस्तित्वमाहक(?) 

प्रसाणमस्ति | अन्ययैव काले च न म्लेच्छित]व्यमिति 

नियमोऽभ्युपगम्यते। न च Yeu, अन्यत्र पण्डितानामपि 

व्यवहारोद्यदानदशोनात् | 10 

तदेवसुपपुतेष्बेव तत्त्वेषु अविचारितरमणीयाः सर्वे व्यव- 

हारा घटन्त इति | 

ये याता नहि गोचरं won वुडेबिकल्पा दढा; » 

ma aa तेऽपि as विमले पाखण्डद्पेच्छिदि | 

मटटञ्रीजयराशिदेवशुरुभिः सृष्टो aerate - 15 

तत्त्वोपष्ठवसि ह एष इति यः ख्याति परां यास्यति ॥ 

पाखण्डस्रण्डनाभिज्ञा ज्ञानोदधिविवडिता; 

जघराचेजेयन्तीह विकल्पा वादिजिष्णबः ॥ छ ॥ 
aso Pn PPS PP qr ra PI IP 

संवत् १३४० मागे० वदि ११ दानो TASH Hgo नर- 

पाठेन तत्त्वोपष्ठवग्नन्थपुस्तिका लेखीति | भद्र ॥ 20 
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Sylvain Levi: The Gaekwad’s Series is standing 

at the head of the many collections now pub- 

lished in India. 

Asiatic Review, London: It is one of the best 

series issued in the East as regards the get up of 
the individual volumes as well as the able 
editorship of the series and separate works. 

Presidential Address, Patna Session of the Oriental 

Conference: Work of the same class is being 

done in Mysore, Travancore, Kashmir, Benares, 
and elsewhere, but the organisation at Baroda 
appears to lead. 

Indian Art and Letters, London: The scientific 

publications known as the ** Oriental Series °’ 
of the Maharaja Gaekwar are known to and 
highly valued by scholars in all parts of the 
world. 

Journal of the Royal Asiatic Society, London: 

Thanks to enlightened patronage and vigor- 
ous management the ‘‘Gaekwad’s Oriental 
Series °’ is going from strength to strength. 

Sir Jadunath Sarkar, Kt.: The valuable Indian 

histories included in the ‘‘ Gaekwad’s Ori- 
ental Series" will stand as an enduring 
monument to the enlightened liberality of 
the Ruler of Baroda and the wisdom of his 

advisers. 

The Times Literary Supplement, London: These 

studies are a valuable addition to Western 
learning and reflect great credit on the 
editor and His Highness. 



GAEKW AD'S ORIENTAL SERIES 

nd +e a 

Critical editions of unprinted and original works of Oriental 

Literature, edited by competent scholars, and published 

at the Oriental Institute, Baroda 

I. BOOKS PUBLISHED. 
हे Rs. 4. 

1, Kávyamimarhsü (काव्यमौसांसा) : a work on poetics, by 
Rajasekhara (880-920 A.D.): edited by C. D. Dalal 
and R. Anantakrishna Sastry, 1916. Reissued, 1924. 
Third edition revised and enlarged by Pandit K. 5. 
Ramaswami Shastri of the Oriental Institute, Baroda, 
1934, pp. 52-4314 .. " i ,. 2-0 

This book has been set as a text-book by several Universities including 

Benares, Bombay, and Paina. 

2. Naranárayanünanda (नरनारायणानन्द ) : a poem on the 

Pauranic story of Arjuna and Krsna’s rambles on Mount 

Girnar, by Vastup&la, Minister of King Viradhavala 
of Dholka, composed between Samvat 1277 and 1287, 

i.e., A.D. 1221 and 1231: edited by C. D. Dalal and 

R. Anantekrishna Sastry, 1916, pp. 112-92--12. Out of print. 

3. Tarkasaigraha (a@age): a work on Philosophy 
(refutation of Vaisesika theory of atomic creation) by 

Ánandajü&na or Anandagiri, the famous commentator 

on Sankaracdrya’s Bhasyas, who flourished in the 

latter half of the 13th century: edited by T. M. Tripathi, 

1917, pp. 36+142+18 Out of print. 

4. Parthaparakrama ( पार्थपराब्रास ) : a drama describing 
Arjuna’s recovery of the cows of King Virata, by 

Prahladanadeva, the founder of Palanpur and the 

younger brother of the Paramara king of Chandrivati 

(a state in Marwar), and a feudatory of the kings of 

Guzerat, who was a Yuvarüja in Samvat 1220 or 

A.D. 1164: edited by C. D. Dalal, 1917, pp. 82-29. Out of print. 

5. R&straudhavamsa ( राष्ट्रोढवंश): an historical poem 

(Mahakavya) describing the history of the Bagulas of 

Mayiiragiri, from Rastraudha, king of Kanauj and the 

originator of the dynasty, to Narayana, Shah of 

Mayiiragiri, by Rudra Kavi, composed in Saka 1518 

or A.D. 1596: edited by Pandit Embar Krishna- 

macharya with Introduction by 0. D. Dalal, 1917, . 

pp.244-128--4  .. m A Out of print. 



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

ly 

Rs. A. 

Lihgánusasana (स्लिङ्गानुशासन): on Grammar, by Vàmana, 

who lived between the last quarter of the Sth century 

and the first quarter of the 9th century: edited 

by C. D. Dalal, 1918. pp. 94+24 si Out of print. 

Vasantavilāsa ( वसन्तवित्वास) : an historical poem 

(Mabakavya) describing the life of Vastupüla and 

the history of Guzerat, by Bālachandrasūri (from 

Modheraka or Modhera in Kadi Prant, Baroda State), 

contemporary of Vastup&la, composed after his death 

for his son in Samvat 1296 (A.D. 1240): edited by C. D. 

Dalal, 1917, pp. 16+114+6 n Out of print. 

Rüpakasatka (रूपकषडू) : six dramas by Vatsaràája, 

minister of Paramardideva of Kalinjara, who lived 

between the 2nd half of the 12th and the lst quarter 

of 13th century: edited by C. D. Dalal, 1918, 

pp. 12+191 is fs Out of print, 

Mohaparajaya (सोदपराजय ) : an allegorical drama de- 

scribing the overcoming of King Moha (Temptation), or 

the conversion of Kumirapila, the Chalukya King of 
Guzerat, to Jainism, by Yasahpala, an officer of King 

Ajayadeva, son of Kumarapala, who reigned from A.D. 
1229 to 1232: edited by Muni Chaturvijayaji with 
Introduction and Appendices by C. D. Dalal, 1915, 
pp. 32--135--20 .. bu - Out of print. 

Hammiramadamardana (इच्मोरमदमदेन): a drama glorify- 
ing the two brothers, Vastupala and Tejahpàla, and their 
King Viradhavala of Dholka, by Jayasimhasüri, pupil 
of Virasüri, and an Ácárya of the temple of Munisuvrata 
at Broach, composed between Samvat 1276 and 1286 
or A.D. 1220 and 1239: edited by C. D. Dalal, 1920, 
pp. 154-98 ia T id 924 

Udayasundarikatha (खद्यसुन्दरौ कथा) : a romance (Campi, 
in prose and poetry) by Soddhala, a contemporary of 
and patronised by the three brothers, Chchittaraja, 
Nagarjuna, and Mummunirija, successive rulers of 
Konkan, composed between A.D. 1026 and 1050: 
edited by C. D. Dalal and Pandit Embar Krishna- 
macharya, 1920, pp. 10-+-158+-7 hs d 2—4 

Mahavidyavidambana ( सद्ाविद्याविडम्बन ) ; a work on 
Nyāya Philosophy, by Bhatta Vadindra who lived 
about A.D. 1210 to 1274: edited by M. R. Telang, 
1920, pp. 44-+189-+7 » E 

Pracinagurjarakavysangraha (प्राचौनगुजेरकाव्यसदुद्ध ) : a 
collection of old Gujarati poems dating from 12th 
to 15th centuries A.D.: edited by C. D. Dalal, 1920, 
pp. 140+30 23 ०० 2-4 

Kumàarapalapratibodha (कुसारपाल्प्रतिबोध ) १ a bio- 
graphical work in Prakrta, by Somaprabh&charya, 
composed in Samvat 1241 or A.D. 1195: edited b 
Muni Jinavijayaji, 1920, pp. 724-478 25 ०० 7-8 

2—0 



15. Ganakarika (गणकारिका ); a work on Philosophy 
(Pasupata School), by Bhàsarvajüa who lived in the 
Second half of the 10th century: edited by C.D. Dalal, 
1921, pp. 10457 2: 3 

16. Sangitamakaranda ( सङ्गीतमकरन्द): a work on Music, 

क * 

by Narada: edited by M. 5. Telang, 1920 Out of 

17. Kavindracarya List (कवीोन्द्राचाय-ग्रन्यख्ची ): list of 
Sanskrit works in the collection of Kavindrácürva, 
a Benares Pandit (1656 A.D.): edited by R. Ananta- 
krishna Sastry, with a foreword by Dr. Ganganatha 
Jha, 1921, pp. 20+3+4 

18. Vàaraha$rhyasütra  (वाराचग्य्ह्मसच) : Vedic ritual 
(domestic) of the Yajurveda: edited bx Dr. R. 
Shamasastry, 1920, pp. 54-24 .. i T 

19. Lekhapaddhati (खेखपद्धति) : a collection of models of 
state and private documents, dating from 3th to 15th 
centuries A.D.: edited by C. D. Dalal and ७. K. 
Shrigondekar, 1925, pp. 114-130 P m 

20. Bhavisayattakaha or Paficamikaha ( भविसयत्तकद्दा) : a 
romance in Apabhramsa language, by DhanapRla (circa 
12th century): edited by C. D. Dalal and Dr. P. D. 
Gune, 1923, pp. 69-- 148+ 174 S ; 

21. A Descriptive Catalogue of the Palm-leaf and Im- 

portant Paper MSS. in the Bhandars at Jessal- 
mere ( जेसल्लमेरभाण्डागारोय-प्रन्यस्ट्चो ), compiled by C. D. 
Dalal and edited by Pandit L. B. Gandhi, 1923. 
pp. 70+101 si T site ie 

29. Parasuramakalpasiitra (परश्शरामकल्पस्च) : a work on 

Tantra, with commentary by Ramesvara: edited by 

i-4 

rint. 

6-:) 

3-4 

A. Mahadeva Sastry, B.A., 1923, pp. 23-390. Out of primi. 

23. Nityotsava ( नित्योत्सव ) : a supplement to the Parasurima- 

kalpasütra by Umanandanatha : edited by A. Mahadeva 

Sastry, B.A., 1928. Second revised edition by Swami 

Trivikrama Tirtha, 1930, pp. 22+ 282 A बंद 

24. Tantrarahasya (सन्त्ररस्थ): a work on the Pribhakara 

School of Pirvamimamsa, by Ramanujicirya: edited 

5-0 

by Dr. R. Shamasastry, 1923, pp. 15-- S4.. Out of print. 

25, 32. Samarángana (Wate): a work on architecture, 

town-planning, and engineering, by king Bhoja of Dhara 

(llth century): edited by Mahaimahopadhyayva ; T. 

Ganapati Shastri, Ph.D. Illustrated. 2 vols., 1924- 

1925, vol. 1, pp. 394-290 (out of print): vol. गा, 

pp. 164-324 - 2 Ki T 

26, 41. Sadhanamala (साधनमाला): a Buddhist Tantric 

text of rituals, dated 1165 A.D., consisting of 312 

small works, composed by distinguished writers: 

edited by Dr. B. Bhattacharyva. Illustrated. 2 vols., 

1925-1928, vol. I, pp. 284-342 ; vol. IT, pp. 183+ 295 

10-0 

14-0 



27. A Descriptive Catalogue of MSS. in the Central 
Library, Baroda ( वडोदाराजकोय ग्रन्यस्ट्रचौ): compiled 
by G. K. Shrigondekar, M.A., and K. S. Ramaswami 
Shastri, with & Preface by B. Bhattacharyya, Ph.D 
in 12 vols., vol. I (Veda, Vedalaksana, and Upanisads), 
vol. I, 1925, pp. 284-264 2 

98, 84. Minasollisa or Abhilasitarthacintamani ( सानसो- 
"TH ): an encyclopedic work treating of one hundred 
different topies connected with the Royal household 
and the Royal court, by Somesvaradeva, a Chalukya 
king of the 12th century : edited by G. K. Shrigondekar 
M.A., 3 vols., vol. I, 1925, pp. 184-146 ; vol. II, 1939 
pp. 504- 304 : Bs 

29. Nalavilàsa ( नलविस्तास ): a drama by Rámachandrasüri, 
pupil of Hemachandrasüri, describing the Pauranika 
story of Nala and Damayanti: edited by G. K 
Shrigondekar, M.A., and L. B. Gandhi, 1926, pp. 40+-91 

30, 31. Tattvasangraha (wasye): a Buddhist philo- 
sophical work of the 8th century, by Santaraksita, a 
Professor at Nalanda with Pafijikà (commentary) by his 
disciple Kamalasila, also a Professor at Nalanda : edited 
by Pandit Embar Krishnamacharya, with a Foreword 
by Dr. B. Bhattacharyya, 2 vols., 1926, vol. I, 
pp. 157--80-4-582; vol. II, pp. 44+353+ 102 is 

33,34. Mirat-i-Ahmadi ( fera-v-wewet): by Ali Maham- 
mad Khan, the last Moghul Dewan of Gujarat 
edited in the original Persian by Syed Nawab Ali 
M.A., Professor of Persian, Baroda College, 2 vols 
illustrated, 1926-1928, vol. I, pp. 416; vol. 11, pp. 632 

35. Manavagrhyasütra ( मानवग्य्ह्मखःच ) : a work on Vedic 
ritual (domestic) of the Yajurveda with the Bhiasya 
of Ast&vakra: edited with an introduction in Sanskrit 
by Pandit Ramakrishna Harshaji Sastri, with a Preface 
by Prof. B. C. Lele, 1926, pp. 40--264 .. 

96,68. NatyaSastra (remm): of Bharata with the com- 
mentary of Abhinavagupta of Kashmir: edited by 
M. Ramakrishna Kavi, M.A., 4 vols., vol. I, illus- 

Rs. a. 

0-0 

1-12 

2—4 

24-0 

19-8 

8-0 

trated, pp. 274-397, 1926 (out of print); vol. II, 
pp. 23--25--464, 1934 कि 

37. ApabhrarhSakáüvyatrayi: ( अपभ्रंशकाव्यचयों consisting of 
three works, the Carcari, Upadesarasiyana, and 
Kalasvarüpakulaka, by Jinadatta Sari (12th century) 
with commentaries: edited with an elaborate introduc- 
tion in Sanskrit by L. B. Gandhi, 1927, pp. 124-115 

38. Nyàayaprave$a (न्यायप्रवेश ), Part I (Sanskrit Text): on 
Buddhist Logic of Dihnága, with commentaries of 
Haribhadra Striand Parévadeva: edited by Principal 
A.B. Dhruva, M.A., LL.B., Pro-Vice-Chancellor, Hindu 

5-0 

4-0 

University, Benares, 1930, pp. 39--104  .. Out of print. 



89. 

40. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

Nyayapravesa ( न्यायप्रवेशः), Part II (Tibetan Text): edited with introduction, notes, appendices, ete., bv Pandit Vidhusekhara Bhattacharya , Principal, Vidyabhavana, Visvabharati, 1927 , pp. 27-07 T 
Advayavajrasangraha (azaga): consisting of twenty short works on Buddhist philosophy by Advayavajra, a Buddhist savant belonging to the 

llth century A.D., edited by Mahamahopadhvava 
Dr. Haraprasad Sastri, M.A., C.LE , Hon. D.Litt. 1927, pp. 39--68 .. है , E 

. 60. Kalpadrukos$a ( wii di Mw): standard work on 
Sanskrit Lexicography, by Kegava: edited with an 
elaborate introduction by the late Pandit Ramavatara 
Sharma, Sahitvacharya, M.A., of Patna and index 
by Pandit Shrikant Sharma, 2 vols., 1928-1932, vol. I 
(text), pp. 64-485 ; vol. II (index), pp. 283, 

Mirat-i-Ahmadi Supplement (मिरात-इद- अर ग्मदो परिशिष्ट): 
by Ali Muhammad Khan. Translated into English 
from the original Persian by Mr. C. N. Seddon, I.CS8. 
(retired), and Prof. Syed Nawab Ali, M.A. Illustrated. 
Corrected reissue, 1928, pp. 15-++-222 i 

Two Vajrayana Works ( वस्चयानग्रन्यददयं) : comprising 
Prajfiopivaviniscayasiddhi of Anangavajra and 
Jfianasiddhi of Indrabhüti—two important works 
belonging to the little known Tantra school of 
Buddhism (8th century A.D.): edited by Dr. B. Bhatta- 
charyya, 1929, pp. 21+118 .. pi कडे 

Bhavaprakasana ( भावप्रकाशन ) : of Saradstanaya, a 
comprehensive work on Dramaturgy and Rasa, 
belonging to A.D. 1175-1250; edited by His Holiness 
Yadugiri Yatiraja Swami, Melkot, and K. S. Ramaswami 
Sastri, Oriental Institute, Baroda, 1929, pp. 98-1-410 

Ramacarita (रामचरित): of Abhinanda, Court poet 
of Haravarsa probably the same as Devapala of the 
Pala Dynasty of Bengal (cir. 9th century A.D.): edited 
by K. S. Ramaswami Sastri, 1929, pp. 29 -1-467 ढु 

NafijarajayaSobhüsana ( नञ्चराजयशोभषण) ; ‘by Nrsimha- 
kavi alias Abhinava Kalidasa, a work on Sanskrit 
Poetics and relates to the glorification of Nafijaraja, 
son of Virabhipa of Mysore: edited by Pandit E. 
Krishnamacharya, 1930, pp. 47-270 jx ; 

Natyadarpana (redu): on dramaturgy, by 
Ramacandra Siri with his own commentary: edited 
by Pandit L. B. Gandhi and G. K. Shrigondekar, 
M.A., 2 vols., vol. I, 1929, pp. 234-228  .. gis 

Pre-Dinnaga Buddhist Texts on Logic from Chinese 

Sources ( प्राचौनबौडतकेग्रन्याः) $ containing the English 
translation of Satásastra of Aryadeva, Tibetan text and 

Rs, ७. 

14-0 

6-8 

8-0 

7-0 

7-8 

5-0 

4-8 
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Rs. a. 
English translation of Vigraha-vyàvartant of Nagarjuna 
and the re-translation into Sanskrit from Chinese of 
Upüyahrdaya and  Tarkaéüstra: edited by Prof 
Giuseppe Tucci, 1930, pp. 30++40+3 +89+91 .. 9-0 

50. Mirat-i-Ahmadi Supplement (मिरास-इ-च्यडन्मदो परिशिष्ट) : 
Persian text giving an account of Guzerat, bv Ali 
Muhammad Khan: edited by Syed Nawab Ali, M.A., 
Principal, Bahauddin College, Junagadh, 1930, pp. 25 6-0 

TrisastiSalàkápurusacaritra (चिषटडिशत्लाका पुरुषचरिच) 
of Hemacandra, translated into English with copious 
notes bv Dr. Helen M. Johnson of Osceola, Missouri, 
U.S.A.. 4 vols., vol. I (Adisvaracaritra), pp. 19530 
illustrated, 1931; vol. II, pp. 22+ 396, 1937 26-0 

52. Dandaviveka (दण्डविवेक) ; a comprehensive Penal Code 
of the ancient Hindus by Vardhamina of the 15th 
century A.D.: edited by Mahimahopadhvava Kamala 
Krsna Smrtitirtha, 1931, pp. 3£+380 a . 8-8 

53. Tathagataguhyaka or Guhyasamaja (simum) 
the earliest and the most authoritative work of the 
Tantra School of the Buddhists (3rd centurv A.D.) 
edited by B. Bhattacharyya, Ph.D., 1931, pp. 39-210. . 4-4 

54. Jayakhyasamhita (जया ज्यसंचिचिता ): an authoritative 
Pāñcarātra work of the Sth century A.D., highly 
respected by the South Indian Vaisnavas: edited 
by Pandit E. Krishnamacharya of Vadtal, with one 
illustration in nine colours and a Foreword by B 
Bhattacharvya, Ph.D., 1931, pp. 78+47+ 154 .. 12-0 

55. Kāvyālaůkārasārasarhgraha ( काग्याङङ्कारसारसङ्गह): of 
Udbhata with tbe commentary, probably the same 
as Udbhataviveka of Rajanaka Tilaka (llth century 
A.D.): edited by K. BS. Ramaswami Sastri, 1931, 
pp. 48+ 62 « sia p . 2-0 

56. Pārānanda Sūtra ( पारानन्दरूनच ) : an ancient Tantric 

57, 69. 

work of the Hindus in Sutra form giving details of 
many practices and rites of a new School of Tantra: 
edited bv Swami Trivikrama Tirtha with a Foreword 
by B. Bhattacharyya, Ph.D., 1931, pp. 30+ 106 sia 3-0 

Ahsan-ut-Tawarikh (घ्याइसान-उतू-तवादिख) : history 
of the Safawi Period of Persian Historv, 15th and 16th 
centuries, by Hasani-Rumlu: edited by C. N. Seddon, 
ICS. (retired). Reader in Persian and Marathi, 
University of Oxford, 2 vols. (Persian text and 
translation in English), 1932-34, vol. I, pp. 36510 
vol. IL, pp. 154-301 19-8 

58. Padmananda Mahakavya ( पद्मानन्टमद्दाकाव्य ) : giving the 
life historv of Rsabhadeva, the first Tirthankara of 
the Jainas, bv Amarachandra Kavi of the 13th 
century: edited bv H. R. Kapadia, M.A., 1932, 
p. 99-+ 667 है न - .. 14-0 



59. Sabdaratnasamanvaya ( शब्दरक्षससन्वय ) : an interesting 
lexicon of the Nanartha class in Sanskrit compiled 
by the Maratha King Sahaji of Tanjore: edited by 
Pandit Vitthala Sastri, Sanskrit PathaSiala, Baroda. 
with a Foreword by B. Bhattacharyva, Ph.D., 1932. 
pp. 314+605 E: aud AEN" 

61. Saktisangama Tantra ( शक्तिसइसतन्त् ) : a voluminous 
compendium of the Hindu Tantra comprising four 
books on Kali, Tara, Sundari, and Chhinnamastà: 
edited by B. Bhattacharyya, M.A.. Ph.D., 4 vols.. 
vol. I, Kalikhanda, 1932, pp. 18+179 a 

62. Prajhaparamitas ( प्रज्ञापारसिता ) : commentaries on the 
Prajfiàpàramit&à, a Buddhist philosophical work: 
edited by Giuseppe Tucci, Member, Italian Academy, 
2 vols., vol. I, 1932, pp. 55+ 539 : 

63. Tarikh-i-Mubarakhshahi (तारिख-इ-सुबारकशादो): an 
authentic and contemporary account of the kings of 
the Saiyyid Dynasty of Delhi: translated into English 
from original Persian by Kamal Krishna Basu, M.A., 

Professor, T.N.J. College, Bhagalpur, with a Foreword 

by Sir Jadunath Sarkar, Kt., 1932, pp. 13-299 

64. Siddhantabindu ( सिद्धान्तबिन्द) : on Vedanta philosophy, 
by Madhusüdana Sarasvati with commentary of 

Purusottama: edited by P. C. Divanji, M.A., LLM., 

1933, pp. 1424-93 --306 ES me - 

65. Istasiddhi (xztwufa): on Vedanta philosophy, by 

Vimuktatma, disciple of Avrayatma, with the authors 

own commentary: edited by M. Hiriyanna, M.4., 

Retired Professor of Sanskrit, Maharaja’s College, 

Mysore, 1933, pp. 362-697 — .. s X 

66, 70, 73. Shabara-Bhasya ( शाबरभाप्य ): on the Mimamsa 

Sütras of Jaimini: Translated into English by 

Mahamahopadhyaya Dr. Ganganath Jha, M.A., D.Litt., 

etc., Vice-Chancellor, University of Allahabad, in 3 

vols., 1933-1936, vol. I, pp. 154-705 ; vol. IL, pp. 20+ 

708; vol. III, pp. 284- 1012 .. ix bs 

67. Sanskrit Texts from Bali ( बालिदोपग्रन्थाः ) : comprising 

a large number of Hindu and Buddhist ritualistic, 

religious and other texts recovered from the islands of 

Java and Bali with comparisons: edited by Professor 

Sylvain Levi, 1933, pp. 35+ 112 A" 

TL. Nürayana Sataka (नारायणशतक): a devotional poem 

of high literary merit by Vidyakara with the I 

mentary of Pitambara: edited by Pandit Shrikant 

Sharma, 1935, pp. 16+91 n io s 

72. Rajadharma-Kaustubha ( राजधमकौसुभ ): an elaborate 

Smrti work on Rajadharma, Rajaniti and the require- 

ments of kings, by Anantadeva: edited by the late 

Mahgmahopidhyays Kamala Krishna Smrtitirtha, 

1935, pp. 304-506 . . i id s 

Rs. A. 
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74. Portuguese Vocables in Asiatic Languages ( पोर्चंगौज- 
शब्दकोश ): translated into English from Portuguese 
by Prof. A. X. Soares, M.A., LL.B., Baroda College, 
Baroda, 1936, pp. 1254+520 e oe 

75. Nayakaratna ( नायकरक्ष )३ a commentary on the 
Nyayaratnamala of Parthasirathi Misra by Rāmānuja of 
the Prabhakara School: edited by K. S. Ramaswami 
Sastri of the Oriental Institute, Baroda, 1937, pp. 69-4- 
346  .. अर " "E Js 

76. A Descriptive Catalogue of MSS. in the Jain Bhan- 
dars at Pattan ( पत्तनभाण्डागारोय ग्रन्यरूचों ) : edited from 
the notes of the late Mr. C. D. Dalal, M.A., by L. B. 
Gandhi, 2 vols., vol. I, 1937, pp. 72--498.. = 

78. Ganitatilaka (afwafraa ): of Sripati with the com- 
mentary of Simhatilaka, a  non-Jain work on 
Arithmetic with a Jain commentary: edited by H. R. 
Kapadia, M.A., 1937, pp. 81-- 116 T ga 

79. The Foreign Vocabulary of the Quran ( कुराणशब्दकोश) : 
showing the extent of borrowed words in the sacred 
text: compiled by Professor Arthur Jeffery of the 
School of Oriental Studies, Cairo, 1938, pp. 15+311 

80,83. Tattvasangraha (*rwwgyw): of Santaraksita with 
the commentary of Kamalagila : translated into English 
by Mahámahopàdhyàya Dr. Ganganath Jha, 2 vols., 
1937-39; vol. I, pp. 84-739; vol. II, pp. 12--854 : 

81. Harmsa-vilàsa (इंसविलास) : of Harasa Mitthu: forms 
an elaborate defence of the various mystic practices 
and worship: edited by Swami Trivikrama Tirtha 
and Mahamahopàdhyàya Hathibhai Shastri, 1937, 
pp. 134-331 ate T is es 

82. Süktimuktavali ( स्क्तिसुक्कावलो ) : a well-known Sanskrit 
work on Anthology, of Jalhana, & contemporary of 
King Krsna of the Northern Yàdava Dynasty (A.D. 
1247): edited by Pandit E. Krishnamacharya, Sanskrit 
२०80888158, Vadtal, 1938, pp. 66-+-463+4-85.. ii 

85. Brhaspati Smrti (ewufrafa), being a reconstructed 
text of the now lost work of Brhaspati: edited by 
Rao Bahadur K. V. Rangaswami Aiyangar, Director, 

Rs. A. 

12-0 

8-0 

4-0 

12-0 

37-0 

11-0 

Tirupati Oriental Institute, Tirupati, 1940. ' Shortly. . 

86. Parama-Samhita ( परमसखंझिता): an authoritative work 
on the Paficharatra system: edited by Dewan Bahadur 
S. Krishnaswami Aiyangar, of Madras, 1940. Shortly. 

87. Tattvopaplava (weave): a masterly criticism of the 
opinions of the prevailing Philosophical Schools by 
Jayarasi: edited by Pandit Sukhalalji of the Benares 
Hindu University with an introduction by Mr. R. C. 
Parikh of Ahmedabad, 1940. Shortly. 



88. 

10. 

Anekantajayapataka ( अनेकान्तजयपताका ) : of Haribhadra 
Sari (c. 1120 A.D.) with his own commentary and 
Tippanaka by Munichandra, the Guru of Vadideva 
Suri: edited by H. R. Kapadia, M.A., in 2 vols., vol. I, 
1940, Shortly. 

II. BOOKS IN THE PRESS. 

Natyasastra ( maxw): edited bv M. Ramakrishna 
Kavi, 4 vols., vol. III. 

Alarhkaramahodadhi ( wwurgrCceWiefu): a famous work 
on Sanskrit Poetics composed by Narendraprabha 
Suri at the request of Minister Vastupala in 1226 
A.D.: edited by Lalchandra B. Gandhi of the Oriental 
Institute, Baroda. 

Dvada$aranayacakra (द्ादशारनयचक्र ): an ancient 
polemical treatise giving a résumé of the different 
philosophical systems with a refutation of the same 
from the Jain standpoint by Mallavadi Suri with 
a commentary by Simhasuri Gani: edited by Muni 
Caturvijayaji. 

Krtyakalpataru ( AFWAS ) : of Laksmidhara, minister 
of King Govindachandra of Kanauj: edited by 
Principal K. V. Rangaswami Aiyangar, Hindu Uni- 
versity, Benares, vols. I-IV. 

A Descriptive Catalogue of MSS. in the Oriental 
Institute, Baroda ( बडोदाराजकीय wrest): compiled 
by K. 8. Ramaswami Sastri, Srauta Pandit, Oriental 
Institute, Baroda, 12 vols., vol. II (Srauta, Dharma, 
and Grhya Sütras). 

Madhavanala-Kamakandala (माधवानत्वकामकन्टत्ता): a 

romance in old Western Rajasthani by Ganapati, 

a Kayastha from Amod: edited by M. R. Majumdar, 
M.A., LL.B. 

Anekantajayapataka ( अनेकान्तअयपताका ) : of Haribhadra 

Sari (6. 1120 A.D.) with his own commentary and 

Tippanaka by Munichandra, the Guru of Vadideva 

Siri: edited by H. R. Kapadia, M.A., in 2 vols., vol. II. 

SekoddeSatika ( सेकोदेश्डौका): a Buddhist ritualistic 

work of Naropa describing the Abhiseka or the initiation 

of the disciple to the mystic fold: edited by Dr. Mario 

Carelli. 

Samrat Siddhanta (wearefeern): the well-known 

work on Astronomy of Jagann&tha Pandit: critically 

edited with numerous diagrams by Pandit Kedar Nath, 

Rajjyotisi, Jaipur. 

Vimalaprabha ( विमलखप्रभा) : the famous commentary 

on the Kalacakra Tantra and the most important 

work of the K&lacakra School of the Buddhists: 

edited with comparisons of the Tibetan and Chinese 

versions by Giuseppe Tucci of the Italian Academy. 



11. 

12. 

18. 

14. 

15. 

a] 
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Aparajitaprecha ( अपराञ्िताशइच्छा): a voluminous work 
on architecture and fine-arts: edited by Mr. P. A. 
Mankad, L.C.E. 

Saktisahgama Tantra ( शक्षिसज्ञमतन्त्र ): comprising four 
books on Kali, Tara, Sundari, and Chhinnamasta : 
edited by B. Bhattacharyya, Ph.D., 4 vols., vol. II. 

ParaSurdma Kalpa Sūtra (परण्ए्रामकल्पसच ) : a work on 
Hindu Tantra, with commentary by Ràme$vara: second 
revised edition by Pandit Sakarlal Shastri. 

Sastradipika ( शस्त्रदौपिका): a well-known Mimamsa 
work : translated into English by D. Venkataramaiah of 
Mysore. 

An Alphabetical List of MSS.in the Oriental Insti- 
tute, Baroda (ग्रन्यनासख्चोी ) : compiled from the 
existing card catalogue by Mr. Raghavan Nambivar 
Siromani, Catalogue Assistant. 

III. BOOKS UNDER PREPARATION. 

Prajiaparamitas (प्रज्ञापारमिता ): commentaries on the 
Prajfiapüramita, a Buddhist philosophical work: edited 
by Prof. Giuseppe Tucci, 2 vols., vol. II. 

Saktisangama Tantra ( शक्षिसङ्गसतन्ध्न ) comprising four 
books on Kali, Tara, Sundari, and Chhinnamastà: 
edited by B. Bhattacharyya, Ph.D., 4 vols., vols. 
II-IV. 

Natyadarpana ( नाव्यदर्पण ) ; introduction in Sanskrit 
giving an account of the antiquity and usefulness of 
the Indian drama, the different theories on Rasa, and 
an examination of the problems raised by the text, by 
L. B. Gandhi, 2 vols., vol. गा. 

Gurjararasavali ( गुजेररासावखो ): a collection of several 
old Gujarati Rasas: edited by Messrs. B. K. Thakore, 
M. D. Desai, and M. C. Modi. 

Tarkabhasa ( वकभाषा ) : a work on Buddhist Logic, by 
Moks&ükars Gupta of the Jagaddala monastery: edited 
witha Sanskrit commentary by Pandit Embar Krishna- 
macharya of Vadtal. 

A Descriptive Catalogue of MSS. in the Oriental 
Institute, Baroda ( बडोदाराजकीय waagt): compiled 
by the Library Staff, 12 vols., vol. ITI (Smrti MSS.). 

Manasollasa ( मानसोज्लास ): or Abhilasitárthacintámani, 
edited by G. K. Shrigondekar, M.A., 3 vols., vol. III. 

Nitikalpataru ( नौतिकल्पतर ) : the famous Niti work of 
Ksemendra : edited by Sardar K. M. Panikkar, M.A., of 
Patiala. 

Rs. 4, 
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11. 

13. 

14. 

16. 

16. 

17. 

18. 
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Chhakkammuvaeso ( कक्कम्मवरसो ) : an Apabhramsa work 
of the Jains containing “didactic religious teachings : 
edited by L. B. Gandhi, Jain Pandit. 

Nigpannayogambara Tantra ( निष्यन्नयोगाम्बरतन्त ): de- 
scribing a large number of mandalas or magic circles 
and numerous deities: edited by B. Bhattacharyya. 

Basatin-i-Salatin  (बासातिन-इ-सालातिन ); a contem- 
porary account of the Sultans of Bijapur: translated 
into English by M. A. Kazi of the Baroda College and 
B. Bhattacharyya. 

Madana Maharnava (aeanerta): a Smrti work 
principally dealing with the doctrine of Karmavip&ka 
composed during the reign of Māndhātā son of 
Madanapala: edited by Embar Krishnamacharya. 

TrisastiSalakapurusacaritra (fasfeserat पुरुषचरिच): of 
Hemacandra: translated into English by Dr. Helen 
Johnson, 4 vols., vols. III-IV. 

Vivada Cintamani (विवाट्चिन्तासणि) : of Váchaspati Misra: 
an authoritative Smrti work on the Hindu Law of 
Inheritance: translated into English by Mahàmaho- 
padhyaya Dr. Ganganath Jha. 

Brhaspatitattva ( vwuteerw ): a Saiva treatise belonging 
to an early stratum of the Agamic literature written in 
old Javanese with Sanskrit §lokas interspersed in the 
text : edited by Dr. A. Zeiseniss of Leiden. 

Anu Bhasya ( थणुभाष्य) : a standard work of the 
Suddhadvaita School: translated into English by Prof. 
G. H. Bhatt, M.A., of the Baroda College. 

Hetubindu ( डेतुबिन्द॒ ): the famous work of Dharmakirti on 
Buddhist logic: edited from a single MS. discovered at 
Pattan, by Pandit Sukhalalji of the Benares Hindu 
University. 

A Descriptive Catalogue of MSS. in the Jain Bhan- 
dars at Pattan ( पत्तनभाषडागारीय ग्रन्यस्हचौ ): edited from 
the notes of the late Mr. C. D. Dalal, M.A., by L. B. 
Gandhi, 2 vols., vol. II. 

For further particulars please communicate 
with— 

THE DIRECTOR, 

Oriental Institute, Baroda. 

Rs. ७, 
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THE GAEKWAD'S STUDIES IN RELIGION AND 

PHILOSOPHY. 

The Comparative Study of Religions: [Contents: 

I, the sources and nature of religious truth. II, super- 
natural beings, good and bad. ILI, the soul, its nature 
origin, and destiny. IV, sin and suffering, salvation 

and redemption. V, religious practices. "VI, the emo- 
tional attitude and religious ideals]: by Alban G 
Widgery, M.A., 1922 i i 

Goods and Bads: being the substance of & series of 
talks and discussions with H.H. the Maharaja Gaekwad 
of Baroda. [Contents: introduction. I, physical values 
II, intellectual values. IIT, esthetic values. IV, 
moral value. V, religious value. VI, the good life, its 
unity and attainment]: by Alban G. Widgery, M.A 
1920. (Library edition Rs. 5) 

Immortality and other Essays: [Contents: 3, philo- 
sophy and life. II, immortality. III, morality and 
religion. IV, Jesus and modern culture. V, the 
psychology of Christian motive. VI, free Catholicism 
and non-Christian Religions VII, Nietzsche and 
Tolstoi on Morality and Religion. VIII, Sir Oliver 
Lodge on science and religion. IX, the value of con- 
fessions of faith. X, the idea of resurrection. XI, 
religion and beauty. XII, religion and history. 
XIII, principles of reform in religion]: by Alban G. 
Widgery, M.A., 1919. (Cloth Rs. 3) : 

4. Confutation of Atheism: a translation of the Hadis-:- 
Halila or the tradition of the Myrobalan Fruit: trans- 
lated by Vali Mohammad Chhanganbhai Momin, 1918 .. 

Conduct of Royal Servants: being a collection of verses 
from the Viramitrodaya with their translations in 
English riw, arati, and Marathi: by B. Bhattacharyya, 
M.A., Ph.D. Rae is i 

——— पा M 

RS. A 

15-0 

3-0 

0—14 

0-6. 
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SELLING AGENTS OF THE GAEKWAD’S ORIENTAL SERIES 

England 

Messrs. Luzac & Co., £6, Great Russell Street, London, 

W.C. 1. 

Messrs. Arthur Probsthain, 41, Great Russell Street, 

London, W.C. 1. 

Messrs. Deighton Bell & Co., 13 & 30, Trinity Street, 

Cambridge. 

Calcutta 

Messrs. The Book Co., Ltd., 4/3, College Square. 

Messrs. Thacker Spink & Co., 3, Esplanade East. 

Benares City 

Chowkhamba Sanskrit Series Office, Post Box No. 8, 
Benares. 

Messrs. Braj Bhusan Das & Co., 40/5, Thathari Bazar. 

Lahore 

Messrs. Mehrchand Lachmandass, Sanskrit Book Depót, 
Said Mitha Street. 

Messrs. Motilal Banarsidass, Punjab Sanskrit Book 
Depot, Said Mitha Street. 

Bombay 

Messrs. Taraporevala & Sons, Kitab Mahal, Hornby 
Road. 

Messrs. Gopal Narayan & Co., Kalbadevi Road. 

Messrs. N. M. Tripathi & Co., Kalbadevi Road. 

Saraswati Pustak Bhandar, Gulalwadi, Fort. 

Poona 

Oriental Book Supply Agency, 15, Shukrawar Peth. 




